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ΑΥ̓ΕΒ 

ν.2. ΠΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ: οοαϊοθβ5 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΙ οομβίδηϊου Ρ6Υ 
τοίδηη ξᾺ θα] τὴ ; 14 ἃ} Πεισέταιρος, 
41 Πειϑέταιρος, Ἀ}11 (05 1056 58- 
Οιίτι5. 51η Πισϑέταιρος ΒΟΥ ρ βου πηΐ. 
|| 7δὲ δ᾽ αὐ: ἡδεδὶ Οοθοίι ἢ 9. οὐδ᾽ 
ὅπου Ἰ)ααδῖιβ: οὐδὲ πῆ, ὁ οὐδὲ ποῦ 
οὐ οὐδὲ ποῖ ᾿ 11. 4 ἐνγετεῦϑεν 
Ἐν ΖΒ ΠΪα5 86 ΠΏ ΘΒΙΠΟΡΗ. 220: Ζία 
᾿ἐντεῦ ϑϑεν Θοα1665 || 10. ἀο] ον ο- 

δοιαδ Ι 11. Θαρρελείδου: ᾿Θαοροιλεί- 
δου 4, Θαρελλείδου ἸΝ. ἐοτί. Θαρρα- 
λείδου 8 ϑαρραλέος [ 19. στην: 
ἤστην Ἐίγτη. ΝΜ. ΙΙ. 28. τί δ' Τίηαου- 
Ἔπ5 οἸ᾿πὶ, παμο ἢ δ᾽, κὶ ἢδ, ἥδ᾽ 1, 
οὐδ᾽ το] αἱ Ι 25. τί δ᾽: τί Οο δία Ἢ 
20. μοι Οοθοίαδ: μου |] 92. οὐκ ὧν 
Οοθοίιϑ: ὧν οὐκ' Ι 80, ἀνεπττόμεϑ᾽ 
τ-- ἀμφοῖν τοῖν ποδοῖν 56}0]. 1 40. 
ἀνεσπττόμεσθ᾽ --- ἀμφοῖν ποδοῖν 60- 
αἴς65 || 40. ἀδουσ᾽ Ππαάονῆμϑ: ἀδου- 
σιν ἢ} 40. ὃ ὅπτου ἸΘτήτη8 56ΠΟ]1: ὅποι ! 
48, ἡ ᾿πέπτετο Ἰανοβίαβ: ἡ ᾿πε- 
σπτατο ᾿] ὃ8. σ᾽ ἐχρῆν ΒΘοκῖιβ: ἐχρῆν 
Π 09. ΥΘΥΒΙ15 ΟΟΥΤαρία5 ἢ 00. τί ϑη- 
οἷον σπτοτ᾽ εἶ : τη }1πὶ τί ποτ᾽ εἶ ϑη- 
οἷον ἢ} 10. ὅτε: τοτὲ σα] 6, χῶτε Πὰ- 
ΤΠ ΚΟΥΙΙΒ 1} 84, δ᾽ αὐτὸν οὔ" Ἐπ: 
οὕνεκ᾽ αὐτὸν Ηνβο ρα. Π οὕνεκ᾽ 
Βυαποκίαβ: εἵνεκ᾽ [| 86. μοἴχεται: 
να]ρῸ μ᾿ οἴχεται ᾿ὶ 90. ἐστ᾽: ἐστιν 
γα ]ρὸ [ ἀπέπτετο ἰ)ανοβίαβ: ἀπέ- 
πτατο ἢ 917. ἢ ΟΠοοριοθοβοῦβ: ἦν 
οοαϊοο85 [|{[Ρ102, ταὼς: σα]ρῸ ταῶς ἢ 
109. ποῦ σοι Οοοίαϑ: σοι ποῦ || 100. 
σιτερορρυεῖ κἄτ᾽ αὖϑις ΤΠΟΌταρΘι5: 

| 

᾿ἰυνῖ πτερορρυεῖ τε κπαῦϑες. 81 σττε-} 
ρορρυοῦμεν καυϑὲς ὃ 
ὑοθοίαβ || 108. τὸ γένος δ᾽ Τϊμαοτ- 
ἢα5: γένος δ᾽ Ἰ)ΟὈναθι5, τὸ γένος 
10 γι || 112, ἡλϑέτην ΕἸπΙβΙοἰαε: ἢλ- 
ϑετον } 118, ἐπέπτου καὶ Βουρκίαϑ: 
ἐπέτου καὶ τὴν Εν], ἐπεπέτου καὶ 
ἘΠπΒ] οἷπ5 ἢ 120. ἑκέτα ΕἸ ΠΊΒΙοἷἶπιδ: 

τὰ νοἹαἱέ δεῖμα, 
Ι 

'πείϑεσθε Ι 104. πιϑώμεϑ᾽: 

ΓΜ θη. 
] αϑροΐξομεν ᾽να: 

κοῖτ᾽ ἂν ἢ 198, μοι ταδί (ορείιϑ: 
τοιαδὶ Ι 194. ποτ ̓ ἔλϑης Βυ]α45: τότε 
γ᾽ ἔλϑης ΠΟΥ], τότ᾽ ἔλϑης Ἰκαδίουτιϑ ἢ} 
142. αἰρχισξεδεσαε 1. ΓΤ ἰπαονῆιδ: ὧὠρ- 
χιπέδησας || 140. ἡμῖν γε παρὰ Ῥῖη- 
ἀονῆμβ: ἡμῖν γε παρὰ τὴν ᾿, ἡμῖν 
παρὰ τὴν ΟθίοΥ, ἡμῖν παρὰ ἀγρα- 
πιθμζαιη ἔΆθα186 || 149. τί οὐ: τί δ᾽ 
οὐ Τϊμαονῆπβ οχ Ῥαιβαπία 811|5- 
ααθ [[ 150. ὁτιή; νὴ ἨδΙθΘνίβιηα: 
ὁτιὴ νὴ Ι[ ὅτε: νυ ϊρο ὃ ὃς || 156. ἐς τὴν 
τριβήν: ἐς διώεσιβήν" 159. νεμό- 
μεϑα: να]ρὸ νενόμεσϑα ᾿ 100. μή- 
κωνα: μήκωνας αἵν, πηκώντα ΒΙὰγ- 
ἀθβῖαβ ἃ6 Αοπάνη. 1017 || 109. ἡ ἡ ο- 
θγᾶθαβ: ἢ [ πέϑοισϑε ΘΕΙΣ εἶπα: 

γαϊρὸ 
πιϑώμεσϑ᾽ | πίϑησθϑε Πανγθβία: 
πίϑοισϑε || 108. ἔστι» ΠΟ ταθιι5: ὅρ- 
γνις - 112. τί οὖν Οοροίαδ: τί ἄν 
οὐ» ᾿ ποιῶμεν Ἰζυιδίθγβ: σπτοιοῖμεν 
Τ 180. εἰ λέγοις Οοθ ἔα: εἴποι τις ἢ 
181. 82. ἀ6]ονιξ Οοθοίαϑ | 181. ὅτι: 
ὁτιὴ ΤϑϊηἀοΥῆιϊ5 || 182. τούτου θοτρ- 
Κιαβ: τοῦτο ΠΠὈΥῚ Π]ΘΙΙΟΥΘ5, τοῦτο γὲ 
Ροΐοτοϑβ [[| 190. ϑύσωσιν: ϑύωσιν ἢ} 
192. νούβαιῃ μὰπηο Ἰπἴνα (1218) τοα- 
οαπίθιῃ 6] ον ΒΟ Κια5} 09. ἐσβὰς. ΕΞ 

᾿᾿ἐμβάΞναϊβο [ 3204. καλοῦμεν: καλοῖμ 
ἂν Υ αἴ. οΓ νὰν. 16οξ. ἴῃ Ἐ.. {|[219..18 
Ἴτυν. ἐλελιζοιμένη δ᾽ ἱεροῖς: ἴτυν ἜΣ 
λιζομεένη διεροῖς να ]ρὸ Ι 241. πτε- 
ρὼν ποικίλος τ᾽: τὸ πτεροποίκιλος 
να]ρο, πτεροποίκιλος ΝΥ. Ι 251. 
ποτῆται ἄπο βοπο]αϑία Οὐ θέιβ 

ὟΠΙ, 65: ποτᾶταε ||: 259. 
αϑοοιζο- 

“ε} Ι 200. ἐσβὰς: ἐμβὰς ναὸ ] 
208. ἀλλ᾽ οὖν οὑτοσὶ βου ρ κί: ΣΤ 
οὑτοσὶ Ἰἰθτὶ, ἀλλὰ χοὐτοσὶ Ἰ)]πάοΥ- 
ἢ |} 2609. ταὼς ΑἸμοπδραβ: ταῶς ἢ 
2τῦ. αὐτὸς: αὐτοὺς ΠΟ Υδοιι3 
εἰκότως γε ἈΟΟΒΙγαΒ: εἰκότως ΠἰὈτῚ 
Ι αὐτῷ ᾽στι ἸΚδοΒ]γιι5. ὁχ ΟΡ αἰ ὶβ 
Εἰ υ15, αὐτῷ γ᾽ ἐστὶ γο]ααὶ 1 210. 

ἱκέται ἢ 1217. οἰκοίτην (οθοίιι5: οὐ- ᾿ἁβροβάτης δαϊαὰβ. οἵ βομο]αβία: 



ἌΡΗ 

ὀριβάτης ῬΥθπποΙτῖα5., ὀρειβάτης 60- 
ἄϊοθβ || 218, εἰσέπτετο Ῥυυηοκῖαβ: 
εἰσέπτατο Ϊ 281. ἕτερος αὖ τις Βομί- 

- τ σι Ξ τ γε, βαρ οὶ τὴν Ἰοῖπδ: εἰς ἕτερος αὖ τις 1ὈΥἸ. ὡς ἕτε- 
ΝΥ ΣᾺΝ ΕΙΣ ᾿ σ -. τ " 

ρος αὐ} 280. ὑπό τε Κα ΟΠ] γτι5: ὑστὸ 
τω : ς . Ιϑῃ ς -» 

τῶν ῬοίοΙο65, ὑπὸ ἘΝ ᾿| 291]. ἡ τῶν: 
» ).»,.Ο » “- ΕΖ 3 Κῶ . - » 

ἐστ᾽ ἠπὶ τῶν Ἰὰ, ἔσϑ' ἡ ᾽πὶ τῶν Υ. 
ΝΑ ΞΕ ἀπε τς ἘΠ ὉΠ ΠΟΘ Στ Δ λόφωσις; ἐπί τιον ὃ 1 292. ἡ: ἢ 
Βιυιπποῖικίαβ 201. δὲ ΕἸ 5] ΟΙ 5: 
γε |} 298. ἐκεινηὶ δέ γ᾽ Τιθαβο 185: 
ἐκεινοσὶ δὲ γ᾽ ἸΙῸΤ] ρταρίον αὶ, αα] 
ἐχεινοσί γε νὴ δί᾽ [Π 90]. γλαῦξ 1)1ὰ- 
ἀονῆσβ: γλαὺξ [ 800. ογαπύ ἄπο αἹ- 
τιον ἢ ΘΟ! πηχὶ Πατρί [ 90 Ύ. οἵ- 
μαι ΠΟ τρια: οἴμοι [ϊ 510, στο --- στοῦ 
ὈΙμάονῆπδ: στο --- ποί. ποῦ 1101] }} 
εὖ ἄρ᾽ ὃς: μ᾽ ὃς Ηδυρίιι5. δα μος 
Ῥτοθαμπάππι δα νέμει ΒΟΥ ἀπ 
Ῥτὸ τέμεται. ὩΪΒ1 Τουΐθ, ΟΠ ΟΠ 65 
ΟαΙο65 σοτὲ μα θθαπηῦ ἰπίου ἄρα οὐ 
νέμεται, τοῖα 5 νΘΥΒΊῚ15 18 ΒΟΥ ΘΠ 65 
οϑὺ ποποποποῦ μ᾽ ἀρ᾽ ὃς ἐκάλεσε; 
«ἕνα τόπον ἄρα ποτὲ νέμεται; ᾿ 511. 
γὰρ λεπτὼ σοφιστὰ: γὰρ λεπτοσο- 
φιστὰ Υ αἰ., γὰρ λεπτολογιστὰ Β, λε- 
πτολογοσοφιστὰ Ἠουτηδηπι5 5 [[990. 
ἀλλὰ πρὸς τοῦτον μὲν ἡμῖν ῬοΥΒΟο- 
πῖι5: πρὸς μὲν οὖν τὸν ὄρνιν ἡμῖν 
οοαα. 151 αποα Υ. οὐ» ΟἸΙ 6.6 
νἱἀοίαν, ἀλλὰ πρὸς μὲν τούτους ὅδεϊ- 
(85 [| 991. νῦν Τ᾽ οΌτδθιι5: τὴν || 998, 
ἀπωλόμεσϑ᾽ ΒΘηΙοῖα5: ἀπολού- 
μεσϑ'᾽ οἱ ἀπολούμεϑ' [| 842. κλαύσει 
Τιμἀογῆιϊ: κλαυσεῖ οἰ κλαύσῃ |} 940. 
περίβαλε ἈοἰδιρΊα5: ἐπέβαλε ᾿ 948. 
ῥάμφει ν. 1. ἃρπα 50 οΠ] δτάτη: ῥύγ- 
χει ΟΟαΙ665 οὗ ἢϊο οὐ 804, 419. ΟἿ2. 
1198. 1155. να ΑἸ 6] τὰ ΜΟΙ. 
11, 108 }} ϑῦ8. νώ γ᾽ ὠφελήσει: νὼ 
᾿πωφελήσεε Τ) ΟΌτδθιι5. | 900. πρὸ 
σαυτοῦ 6 Π.16 1.5: πρὸς αὐτόν |) 501. 
σιροσδοῦ Παιυρίϊιβ: προσϑοῦ ᾿) 804. 
ῥάμφος: ναϊροὸ ῥύγχος || μέλλειν: 
μένειν ἵν οὖ διϊαδβ || 908, ξυγγενῆ 
ΒΘμθ οἶδ: ξυγγενέε ᾿ 911. οἵδε [)ο- 
Ῥτδᾶθιβ: εἰ δὲ [| φίλοι: σοφοί || ὃ 19. 
οἵδ᾽ Βνυαποκῖαβ: οἵγ᾽ 918, εὐϑὺς 
ἈΥ: αὐτὸς το Ί]ϊαα] οὐ δυ]α85 || 982. 
χρήσιμον" μάϑοι γὰρ ἂν τις κἀπὸ 
τῶν ἐχϑρῶν σοφόν: δαβρθοίαϊ ἢν. 
τὖῷ οχ 910 τϑροίπτιμι ΗΠ ΚΘΙΊ5, 
ΟΥ̓ ΘΠ 5 116 χρήσιμον μάϑοι γὰρ 
ἄν τι καπὸ τῶν ἐχϑρῶν σοφός. 1)0- 
υγαθιβ χοήσιμον" μάϑοι γὰρ ἂν τις 
καπὸ τῶν ἐχϑρῶν σοφά, νοὶ χρήσι- 
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μον" μάϑοις γὰρ ἂν τι --- σοφόν. νο] 
510 6Χ1}15 τηϑηού βθηΐθηία Ὡ60 ΠΟΥΪ 
Πα α1α ΔΗθυθη5. ῬΤῸ καστὸ ἢὶ ΒαΡροῖ, 
και. ἔοτβϑῃ μάϑοι γὰρ ἂν τις κἂν ἀπ᾽ 
ἀνθρώπων σοφά || ὅ8ῦ. ἐνηντιώμε- 
ϑα Βρμηίοῖιβ: ἠναντεώμεϑα || 980. 
ἄγουσι νὴ 4: ἄγουσιν ἡμῖν νυ]ΡῸ, 
ἄγειν δοκοῦσιν 1)1ηἀοΥῆτι5 || 988. τὸν 
ὀβελίσκον ἀο]οὕ τϑοίθ Ηρ ουίβημ ἢ} 
990.91. παρ᾽ αὐτὴν τὴν χύτραν ἄκραν 
Πανθβῖαβ: παρὰ τὴν (παρ᾽ αὐτὴν ΑἹ) 
χύτραν ἄκραν αὐτὴν ἢ 894. κατορυ- 
χησόμεσϑα ἘἸΝΒ] 65: κατορυχϑη- 
σόμεσθα || 996. δημοσίᾳ: δημόσια 
Βυαμοκῖίιβ, Ἰαἰοῦ αἰαὶ απ] || 400. 
καὶ πόϑεν: τη] πόϑεν, υὖ 51 
Ῥδτοθιηϊδου5) τίνα τ᾿ ἐπίνοιαν Βετρ- 
Κιπδ : ἐπὲ τίνα τ᾽ ἐπίνοιαν ἢ) 409. ξένω 
Τηἀογῆμϊϑ: ξεένω ᾿] 410.τύχη δὲστοία: 
τύχης δὲ ποίας ΚΟΒΙγαΡ, Ιάθηὴ 412 
ἐλϑεῖν ἔρως; Ῥτο ἐλϑεῖν; ἔρως |} 411. 
τεκαὶ σοῦ ξυνοικεῖντέσοι καὶ ξυνεῖ- 

γαιτὸ πᾶν: τε καὶ σοὶ ξυνοικεῖν τεκαὶ 

σοὶ ξυνεῖναι τὸ πᾶν ΒοΥρκΚίαδ. 8 τέ 
σου, καὶ ξυνοικεῖν γέ σοι καὶ ξυνεῖ- 
γαι τὸ πᾶν ἴῃ απὸ τέ σου καὶ 18 ΠῚ 
ΤΠ δῖβκῖιβ νο αϊ [ 410. δή τε ας Ηοτ- 
Τη8 115 ἢ: δὲ τίνας ἢ δὲ δὴ τίνας γθ6- 
Πα || 411. ἀπιεστ᾽ ἀαἀ αἸΐαπι ἃ} Ηου- 
τηΆ 0 “|| 419, ξύνοικος ὧν τὸ πᾶν: 
ξυνοικῶν να]ρὸ || 424. σὰ γὰρ τὰ 
πάντα ταῦτα: σὰ γὰρ ταῦτα πάντα 
ΠΟΤῚ ΟΡΌΪΠΙ οὐ 56}0]. δ 548, σὰ γὰρ 
δὴ ταῦτα πάντα ναϊρο || 428. ροϑί ἢ. 
γ. Τογίαββθ ἰσπηθίθυ Θχοθα!ῦ σα] τ6- 
βϑροπαοεῦ 451 || 491. κῦρμα τρίμμα: 
να]ρὸ κύρματρίμμα | 444. τόνδ᾽ Υ ἃ]- 
ΟἸτομδτ5: τόν [ἢ 4440. διατίϑεμαι 
᾽γὼ Ἠθυδηπῖιβ 46. τηθίγ]5. Ρ. 10: 
διατίϑεμ᾽ ἔγωγε Ροίοτϑβ, διατέϑεμ᾽ 
ἐγὼ ΒΥ || 454. ἐξειπὼν: νϑοΐδα ἐξευ- 
ρῶν οοπθοῖῦ ΚΊΘΗ ἢ Π5. ΜΏθπη05. 11, 
109. } παρορᾶτ᾽ ΒοηίοῖαΒ: παρο- 
ος || 451. τοῦϑ᾽ οὐρᾷς λέγ᾽: τοῦϑ᾽ 
ὁρᾷς. λέγ᾽ να]ρὸ {|489. ἔσται: ἔστω 
ΚΟΘΒΙγτ5 [ 400. πράγματι τὴν σὴν 
ἥκεις Ἰ)ανγθϑῖπβ: ἥκεις τὴν σὴν πρά- 
γματι || 401. πρότεροι Ἐ οΥΤη Δ Πητι5: 
πρότερον ἣ 402. εἷς μοι: ἡμῖν Η4]- 
θογΐβιηδ, εὖ μοι Βουρκίαβ [[ 408. 
οὐ κωλύει: οὐ οτα. Ἐὶ [[ 40ῦ. τρίπαλαι 
(οθοίαπ5: τεπάλαι [} 401. τίνος ἡμεῖς; 
να] ρὸ τίνος; ὑμεῖς || 419. ῥάμφος: 
να]ρὸ ῥύγχος |] 480. ὡς Η δι Κοτγτιδ: 
οὐκ || 481. ἤρχον τῶν ἀνϑρώπων 
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Βομε]οῖα5: τῶν ἀνθρώπων ἤρχον ἴ 750} ρουδαηϑέιμν [91]. κιχϊῶν: κίγ- 
484. πάντων πρότερος ΠΤ ΒΟΒΙΡΊΙ5: 
σιρῶτον πάντων || 488, ἴσχυέ ]τη5- 
1ο1π5: ἔσχυσέ || 489. ἀπὸ Ἠ ΔΙ ΚοΤιι5: 
ὑπὸ || νόμον ῬΟΥΒΟΠαΒ: μόνον |} 490. 
σκυλοδέψαι ΒΘΒΈ 6115: σκυτοδέιμαι }} 
490. λιμουντάδε: να]ροὸ “λιμοῦν- 
τάδε || 499. 02, ἐκτῖνος ΠΙΠἀοΥΠ 5: 
ἔκτινος |) δ᾽ οὐν: δ᾽ αὐ ἨδτλΆ Κοττ5 [} 
001. προκαλινδεῖσϑαι οθοίαπ: προ- 
κυλίνδεσϑαι || 502. ἐκαλινδούμην (ο- 
Ῥοίαϑ: ἐκυλινδούμην || Ὁ0ῦ. τότ᾽ ἂν 
Ῥουβοηιῖθ: τότε γ᾽ ΒΕΠΊ]6 15, τότ᾽ οἱ 
τότ᾽ αὖ Ἰἰργ] [|51Ὁ. ὄρνιν ἕστηκεν 
ΤΥ ζπ5: ἕστηκεν οονεν || Ὁ20, ἂν 
Ῥούβομαβ Δ αἸα1 || 21. νυνὶ Κ ἀϑί6- 
τιιδ: νῦν || 29. νῦν δ᾽ ἀνδράποδ᾽ ἠλι- 
ϑίους μανᾶς 1ΌΥ], δὶ αὐαοα ἘΝ δ᾽ 
ΟΠ ΠῚ; οοΥτοχιῦ δἰ θοίο Θιη ] τη 
ἀνδράποδ᾽ ἠλιϑίους νῖν ἀοοίι5. ἴῃ 
ἘΡΒϑιηον. 16 ηθη5. 1829. τ. 80 |} 20. 
τοῖς ἱεροῖς: ὨᾶΘΟ να]ροὸ ΟπΠὶ 56- 
ααθηθθιι5. ᾿πποία ΒΘυρ5. ῥσδο- 
οΘαθῃτθ15 Θοη τ ηπανἱῦ; ΘΟ 61 81ι- 
οἴοῦθ βθαιθηΐθ νοῦϑι 86 Ἃ16] δ᾽ ροβί 
ὑμῖν. «αὖ ογία556 ροϑβέ κάν τοῖς ἱε- 
ροῖς Θχοιϊἀουαηΐ νοῦρᾶ ἐν τοῖσι δ᾽ 
ἀγροῖς || 94. κατατρίψαντες ΗοΥ- 
ΠΏ 15: συντρίψαντες Β6110]18. καὶ 
τρίψαντες ἸἰὈτΥ] [[ ὃ98. αὐτῶν: αὐτῶς 
ἩρυπηΔ ΠΠτι5 Ξ, τη] τὰ οὕτως [! κενε- 
βοείων ΒομΙοπ5: κενεβοίων || δ43. 
ἐπ᾽ ἐμοὶ Α,, ἐπ᾽ ἐμοῦ οδίοτϊ [|| 44. 
καί τινα συντυχίαν ΒΘΏΓΠ61π|5: καὶ 
συντυχίαν οο4α., καὶ κατὰ συντυχίαν 
Βυαπῃοκίαβ [ ὅ47. τά τε νοττία 1)1]η- 
ἀονῆπβ: τὰ νεόττεα ὁ044. ῥΥϑοίου 
ΙΝ αὰἱ τά τε ψεύόττια ᾿᾿ὶ οἰκετεύσω 
Ἡδυιηδηηι5 : οἰκήσω ἰἰρτὶ || ὅ04. 
ἁρμόττῃ ΤΟ ΘοΚίι5: ἁρμόζῃ || Ὀθῦ. 
γύρους: πυροὺς νυ]ρὸ || 601. Ἡρα- 
κλέει Βταποκίιβ: Ἡρακλεῖ ἢ ϑύῃσι, 
λάρῳ ναστοὺς ϑύειν: ϑύῃ τις βοῦν, 
λάρῳ ναστοὺς γα]ρο, ϑύη τις, λάρῳ 
φναστοὺς ϑύειν» οοαϊοθ5 ᾿ μελιτοῦν- 
ταβὶ Ν]ΡῸ μελιτούττας, μελιττούτας 
οοαϊοο85 |} ὅτ. Ἥρην Βομμ]οἶτ5: Τρε» 
βῆναι: εἶναι να] οο, ἐέναι ΠΟ Ὀτδοιιβ 
οὐτ. ἡμᾶς ἸΚδΟΒΙγι5, ἀπο αἴιθαι 

παᾶθο ῬΙβιμοίαθυὶ ογαμέ, ΠΠὈυὶ ὑμᾶς 
! οτδ. στρούϑων: γα]ρο στρουϑῶν ἢ 
084, “πόλλων ΤἸΤΊ5] 615: δ γ᾽ πόλ- 
λων || ἰατρός γ᾽ ὧν Ῥγαηοκίαβ: ἐα- 
τρὸς ὧν || ὅ8θ6. σὲ ϑεὸ» σὲ βίον: σε- 
ἱνὸν σὲ ϑεὸν Οονοία5, απὸ Ἰοοιι5 

λων Τ) οΟΌτδοι5 [ ὅ99. μέταλλ᾽ : μὲν 
ἀλλ (οροίαβ || δώσουσι: δείξουσι 
Βουρκῖα5 [[ 94. τάς τ᾽: τὰς δ᾽ (0Ρ6- 
{5 [| 009. δώσομεν ἸζΟομϊναΒ: δώ-. 
σουσ᾽ || 004. ὑγέει᾽ αὐ: ὑγιεία γαϊρσο ἢ} 
θ0ῦ. σάφ᾽ ἴσϑι --- ὑγιαίνει γϑοῖο 1)0- 
Ὀταθαβ Ἰθα1ξ ΕΆΘΙΡΙαΙ [[ 08. παρ᾿ 
Ὅὕτου ΒΟΚΚοτΙῖΒ: παρὰ τοῦ |] θ09, 
πέντ᾽ ἀνδρῶν γενεάς ΒΟΒΊ]οἶα5: πέν- 
τε γενεὰς ἀνδρῶν ᾿ϊ 610. δὴ Δα 416] εἴ 
αἰβοῖ, ἀποα θγαποκπα5 βαβαὲ 5οΥ]- 
ὈδΡθαῦ, δχίγτα νϑυύβιιπὶ ροβαὶ [ 012. 
πρῶτον μέν γ᾽ ΒομΙοΙα5: πρῶτον 
μὲν Ἀ, πρῶτα μὲν οΘἴοτι 101] || 619. 
ὡς: νυ]ρὸ εἰς [[ 624. τὸ: γαϊρο τε 
6091. ἐὰν»: να]ρὸ ἣν [| 092. δίκαιος ἀδο- 
λος ὅσιος Βογρκίαδπ: δικαίους ἀδό- 
λους ὁσίους ᾿ ἴης ῬοΥΞοΟΠι5: ἴοις ἢ} 
098. ἑνὲ ΗἨδιπακογαβ: ἐπὶ || 699. γ᾽ 
ἔτι Ῥουβομ5 6 Ρ] αἴατομο, απὶ γέ πω 
παρϑέ, Ασϊβίορῃ. 0 τὶ ἔτι [| 641. δὲ 
γε Ὠοργτϑθαβ: δέ τε || 042. τε Ὁ) ο- ᾿ 
Ὀτᾶθιιβ: γε ᾿| 044. τῳδεδὲ: ἀπίο Π)]1η- 
ἀονῆπηι τῷ δὲ τέ;, τῷδε τί; Υ, τωδὶ 
τί; Τὰ. Ῥυδοίογρα τῳδεδὲ οὰτη Βοτρ- 
Κιὸ ΕἸβιῃοίδοσο ἀθα]: να]ρὸ ΕΡΟΡῚΒ 
οβ [| 041. 48, Πᾶθο (6 ] 6115 νυ ]5 
εἰσηγοῦ --- ἴϑε ἨδταΆΚΚοττι5 Ἰΐα Θ0ῃ- 
βειταϊῦ ἔωμιεν" ἀτὰρ τὸ δεῖν᾽ ἐπ. πάλιν 
|| 008. σοῦ νῦν: ἀὐιῖο ΙΚ δοΒ] γατη σαυ- 
τοῦ,σοῦ ἰὰ οὐ ὅ΄π|485, τοῦ σοῦ Ὁ || 069. 
αὐτοῦ: ὦ τᾶν Θχροοίαθϑιῃη ; ἀο]οἑαὐ- 
τοῦ οἵ ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν 5οΥ 10 ΠΠΔ8|]- 
ὈοΥίβηηα ; Π60 τη8]6 ἰαρογοίιν ἐκβέ- 
βασον αὐτὴν δῆτα πρὸς ϑεῶν |} 006. 
τοῖν ξένοιν: τοῖς ξένοις γα]σὸ || 61]. 
κἂν ΘΑ ΡΘτ ΙΒ: καὶ 081. ΠΑ ΙΔ ΚΘ 5 
ρΡοϑβί 080 {γδηβροηϊί || Οδδ, πρόσχετε 
Βοϑηί!οῖαβ: προσέχετε [ 098. οὐὗ- 
τος χάει ἠερόεντι ΠΘΥΤΙΔΠΠ5 : οὗ- 
τος δὲ χάει πτερόεντι [ 701. γέγον᾽: 
αὐΐο (ΟΡ πη γένετ᾽, ἐγένετ᾽ Β 
4πταὰ6 || τ08. μακάρων ἡμεῖς. ὡς δ᾽ 
ΠοΌταθιιβ: μακάρων. ἡμεῖς δ᾽ ὡς ἢ} 
τ04. τε γὰρ συ αποκίαβ: γὰρ ΠΥ]. 8. 
γὰρ οὐντ ᾿| 118, ἐκτῖνος ὨΙἀογῆϊιβ: 
ἴκτενος [{14.ὥρα: ἢ) καιρὸς ΕἾ. 
ουτῶ πρὸς ἀπανταὶ οὕτω πρὸς ἔργα 
ϑδυϊάδβ, οὕτως ἐφ᾽ ἅπαντα ΠΟΌτδοΙ5, 
οὕτω πρὸς τἄργα Ῥοτβοπαβ ἢ 118, 
ἄλλος: να]ρὸ αὐδρός, αποὰ ἄνδρες 
ΒΟΙΡ 51 Βυαημοκῖιβ {{{ 719. περὲ μας 
τείας: πέρι μαντεία Ἰ)οΟὈταΘι5 [| τ22 (22. 
μαντεῖος: ὁ μαντεῖος Οοθοίιβ ἢ 



{1 

124. 120. ἕξετε --- πνίγει" κ: Ὦδ60 
1π θυ οΙαἴουθ. 6556. ἸηΓ6]1οχὶῦ Ηδ- 
τηϑίζουιβ || 128. ὥσπερ χὠ Ζεὺς ἀο᾽οέ 
Ἡδιμακουαβ [] 191. πλου ϑυγίειαν Δ1- 

405, πλουϑυγιείαν νυ]ρο, πλοῦϑ᾽ 
ὑγιείαν Τὶ. εὐδαιμονίαν, απο ΠΥ] 
ῬΡοβί πλουϑυγίειαν μαι θοηΐ, ἀρ] ον 
Ἠδιιδκοτιι [| 140. τε Δ ΗΘΔ ηῸ 
ααϊίαπι [{{42. ἱζόμενος: γι Ἰτη ἐζό- 
μενος αὖ ἴῃ νούϑιι ΔΗ ΒΕ ΟΡ ΘΟ ἢ} 
149. ὡσπερεὶ ᾿βοΙΒκῖπι5: ὥσπερ ἡ] 
9. μαχεῖ ΠοΙδιρῖαβ: μάχει [[{00, 
οὗτος ΟΌταραΒ: ἐνθάδ᾽ || τ0ῦ. φρά- 
τερεςὶ σα] σο φράτορες ἢ 100. Πεισίου 
Θιμαονῆπδ: Πηισίου " 0. νεοττίον 
Θιμαονῆμπϑ: νεόττιον [| {{{. οὔλά τε 
ποικίλα ΠΥ Πη1ι5 Ἔ : στοιπκίλα φῦλά 
τε ᾿} ἰδ. αἰϑὴο Ν αἱ. οἱ Γ: αἴϑρη το- 
ἸΠααὶ [|| 187. τρυγῳδῶν τιο5010 6115 
ΔΡραα δολ!ροσαμ: τραγῳδῶν ||} (88, 
ἐχπτόμενος ΒΥ ΠΟ Ι5: ἐκπτετόμενος 
οὐ ἐκπετάμενος [ (89. κατέπτετο: 
κατέπτατο ᾿1ΌΥῚ αὐ 192. οἱ ἀνέπτατο 
191. 19. || 190. καϑέζετο: κατέπτε- 
τοῦ αὐ 189. 192. || 80ῦ. συγγεγραμ- 
μένῳ: σύ γε γεγραμμένῳ Ὁ σὺ μὲν κε- 
καομένῳ Πατλκοστ [ 812. τοὔνομ᾽ 
Βριθ]οῖαβ: ὄνομ᾽ οὐ οὐνομ [Π 810. 
πάνυ γε: πάνυ τεῦ [] κειρίαν γ' ΤᾺ 
οὐ ϑ1448, κειοίαν γ Πα ὶ || 820. σύ 
γ᾽ Βτναμοκίαβ: γ᾽ ΠΥ], γὰρ Ρουδο- 
πιι5, τόδ᾽ Βουρ 5 || 821. αὐὑτηγὶ 
ΕἸπΙ5]οἴα5: αὕτη γ᾽ ἡ [ 822. καὶ τὰ: 
τοῦ τε )ΟὈτϑοι5 [| Θεογένους [)1Ὲ- 
Δοτῆαπβ: Θεαγένους || 829. τά τ᾿ “ἰ- 
σχίνου γ᾽ ἅπαντα: τοῦ τ᾽ Αἰσχίνου 
τὰ πάντα Τ)οΟΌτδοιι5, τά τ᾽ «ἰσχίνου 
᾽σϑ᾽ ἅπαντα ΠουΙΔΏΠτ5 ἢ: Δ καὶ 

) ᾿ 3. ΕΥ 

τἀσχίνου γ᾽ ἁπανταῦ [[ 829, καὶ: 8 
ναὶ, 16 αὐ Ἰπ 6 ΙΡ 161 {Ἰ τιϑίπν || 849, 
κήρυκα: κήρυκε ΜανκΚΙδπατ5 {{ ἐς: 
ὡς ὡὧν ΟοὈοίιδ: σοῦ Ι| 841. σοῦ γ᾽ 
τῶνδ᾽ ἃ ||) 880. ἔτω ἴτω ΑἸα.: ἔτω ἴτω 
ἴτω οοαϊοθβ [ ϑεῷ Βοῃί]θιβ: τῷ 
ϑεῷ || 807. συναυλείτω δὲ Χαῖρις ὁδᾷ 
Ἡρυτηδηπι5 : συνᾳδέτω δὲ Χαῖοις 
ᾧδάν || 809, 800. τουτὲ τί ἣν; τουτὶ 
ΤΠ ονῆϊι5: απ αποπὶ τουτὲ τέ ἦν 
τουτί Θἀοθαίατν, τουτὲ τὴν τὸ κακόν 
ΤΠ οΡτδοι5 [[ 801. ἐμπεφορβειωμένον 
Βυυποκῖαϑ: ἐμπεφορβιωμένον [[ 800, 
ὀλυμπίῃσε --- πτάσῃσε: ΤΟΥ [15 [0Υ- 
τη} 5 αὐἱσι ΤΟ ΒΌΠΕᾺΙ γοἹ αἰ 1] ον ῆτιβ [} 
808. αία Βροκίαμη βου οὐἱ οοῃίϊ- 
παδοδίιν [|δ1τῦ. στρούϑῳ πᾶ οτ- 

ΑΘΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ 

ἤπθ: στρουϑῷ || 817. απίο ὨΙηδοΥ- 
ἤππὶ βαοουοί σομπηπεθαΐαΣ ἢ} 
στροῦϑε Τϊηἀογῆπ5: στρουϑὲ || 881. 
ἥρωσιν ὄρνισι ΠΟΥ ΠΗ 55 οὐ Βουρ- 
κιαθ: ἥρωσι καὶ ὄρνισι [ 882. τανε: 
να]ρο ταῶνιε [ ὅ8ῦ. βασκᾷ πα οΥ- 
ἢπ5:- βάσκᾳ || ἐρωδεῷ 100] || 880. καὲ 
ἠοισάλστιγγε ΘΧ 56Π0]. φ]αἸδτατη., τ] 
ἐοισάλπιγξ μοΟ ΠΟΠΊΘη ΒΟ] 1πν [} 
802, ἐκτῖνος Τ᾿ πἀονῆπδ: ἔκτενος ἢ 
80ῦ. ΧΟΡΟΣ Τοῦ τδοιιβ: ΙΕΡΕΥΣ ἢ 
αὖ τάρα ἘΠ]Ι5]ο᾽α5: αὐτ᾽ ἄρα } 902. 
γένειόν τ᾽ : γένειον ᾿ΘΤΩΤη ἃ 56Π011] οὗ 
ξονίαββο Υ' || 90ῦ. κλῇσον: κλεῖσον Ἐ, 
8. κλεέϊσον Ὁ || τεαῖς: νέαις ΓγΥ }1{- 
ἰπ5 [ 900. τὸ πρᾶγμα: τί πρᾶγμα; 
ΠοΡταθαβ || 910. 914. κατὰ τὸν Ὅμη- 
ρον ἀοΙοί νιν ἀοοἴτιβ Τηνῖΐο, πῇ Θαα]- 
ἀθη ΟΡΙΠΟΥ, Ροσία [| 919. παρϑέ- 
γειὰ Τ᾿ ονῆμπδ: σαρϑενεῖα ᾿ 920. 
πόσου ΘΗ ΟΙα5: ποίου [ 920. χκε- 
φαλᾷ Βνυποκίαβ: κεφαλῇ [|| 992. γ᾽ 
αὐτῷ ἀπ ϑ87. τόδε 
οἵη. Α. ἔογβδῃ τὸ [|946. ξυνῆχ᾽ Οο- 
θούαβ: ξυνέη μ᾽ [Π 949. ἐλϑὼν: ὅπ ἐθ ἐ- 
λων Ὁ || τοιαδί: δὴ ταδί γυ]ρο, αὖ δὴ 
οηι. ΕΥ̓ ΠῚ 951. πολύπορά τ᾽ : πολύ- 
πορά τε οἷ ΒοΠο]ϊα δία, πολύπυρά 
τε αἷ. οἱ [44 πολύσπορά τ᾽ νυ]ρο. 
Ἰαίου ν᾽ ἀθίπτ σεολυπύρει κα, ΚΡ γ7ιηὶ 
ρίομα [ ἤλυϑον. ἀλαλαί ΒΘΒΈΠΟΙα5: 
ἤλυϑον ἀλαλάν || 989. εὐφημία ᾽στω: 
Πα6ο δηΐο Βϑοσϊαμη βου ΠΟἿἹ5 ουϑηῦ 
! 9τὅ. ἐνιπλῆσαι Οοθοίαδ: ἐπεσλῆ- 
σαι || 910. δοῦν ΒοΙΚΚοναβ: διδόν᾽ [|| 
οτί. κἂν: κὴν Οο οί || ϑέσπιε: ϑέ- 
σκελεὺ Π ποιῇς ταῦϑ'᾽ : ποιήσης Οο- 
θοίαβ 919. οὐ λάϊος: οὐδ᾽ αἰετὸς 
γα]ρο [ 991. ἐκτρέχων: ἀποτρέχων 
Ηδιηδουι5 ἢ 999. βουλεύματος 
Βουρκίαθ: βουλήματος ᾿ 990. κατὰ 
γύας Πανοβῖ 85: κατ᾽ ἀγυιάς Ι 91. 
ὅστις εἴμ᾽; ἐγὼ: ναϊροὸ οστις εἴμ 

, γ ᾿ ϑ᾽ ᾿ . “- 

ἐγώ; 1 1007. ἀστέρος: ἀστέρες ἸΙὈΥΪ 
Ῥυδοίου. αίϊο. ααὶ ἀστέρος, 1)0- 
Ῥυδαθὰβ ἀστέρες 1009, ἅνϑρωπος 
ΠοΌταθιιβ: ἀν ϑοώσος [[ 1010. ἔσϑ': 
γ]ΡῸ οἶσϑ᾽ [[1011. πεϑόμενος Βϑηΐ- 
165: στευϑόμενος ᾿ 1019. ξενηλατεῖ- 
ται Ἡδαρίϊα5: ξενηλατοῦνται Ἰ1ὈΥ], 
ξενηλατοῦμεν ΠΙΠαοΥΗ͂ι5, δξενηλα- 
τοῦσι ἘΠΙΙΒΙοἶα5. [101. τάρ᾽ ἂν 
ΕἸΠ.5]οἶαβ: γὰρ ἀν οὖ γὰρ ἂν γε ]} νὴ 
4. δοίο Τ]τβ]θίατη Μοίοηϊ Θοπί!- 
ππαραίαν [|οἷδ᾽ ἂν οοα, 4, οἶδ᾽ ἀρ 



ΑΥ̓ΕΒ 

τϑιαπὶ [|1018, φϑαίης ἀρ: φϑαίης 
ἄν συϊρο {[|1020. τε ΠΙπαοτῆμπ: 
γα]ρὸ τί; οὐτὴ ΡΙβίμοίϑου! νυ 15 
οοπίπηοέαπμ [[| 1027. γοῦν ΠΟ γαΘαΒ5: 
δ᾽ οὖν [[| 1096. κακόν; τἐτὸ ΟοὈ6Πι5: 
κακὸν τὸ [[| 1040. τοῖς αὐτοῖς Ηδ- 
τ Κοτιι5: τοῖσδε τοῖς ἢ πο νΣ “αὶ 

ἰσμασι: καὶ νομίσμασε ῬογΥρ- 
ἘΠ ἔοτί. ἀθ] πάῃ [ 1042, οἷσπερ 
ΒΙπαογῆμπβ: οἵἷσίπερ ᾿ 1046. μουνυ- 
χιῶνα: μῆνα δα ἀππΐξ ΟἸηΠη65 ργδθίου. 
4 [|1008. καὶ γράφω: καὶ γράψω 
ΜΘΒ]ου5 Μπριη. 11, 10, κάἀγγράψω 
Βουρκῖαβ [[ σε: γε [[10660. δ. ἀῃΐα 
Βϑοσίαμη βϑοογα οί δτδηΐ [[ 1000, 
εὐχαῖς Βρμί!οῖαβ: εὐχαῖσι || 1061. μὲν 
γὰρ. γᾶν ὀπτεύω: μὲν γαῖαν ἐπο-; 
πτεύω ΠΟ ταΘιι5 πγο. πὶ ΤΠ] 
αὐ!άαπι νἱ Ποίαν, τηθίτο ᾿ 1004. οἱ: 
ἃ Βταποκῖι5 οὐ ΠοΡτϑοιι5 [[ ΤΟ0θῦ. 
αὐξανόμενον γένυσε Ναΐ. αὐξανό- 

ον 

μενα γένυσε Β, αὐξανόμενα γένυσι 
ΤΟ Πα 1 1011 [|πταμιφάγοις Π)ΟΌγΆΘιι5: 
πολυφάγοις ᾿ 1006. τ΄: δ᾽ ΕΥ̓͂ [|ἐφε- 
ζόμενα: ἐφημένα ΤοΌγδθιιβ [ 1009. 
δάκετα πάνϑ᾽ ὅσα περ [556 ητι5, μέρ 
προ δάκεϑ'᾽ ὁπόσα περᾶν Θἀ Θ᾽ »αίατ, 
ἄκεϑ᾽ ὅσα περ οοα1ς65 [| 1010. πτέ-. 

ρυγος: φάρυγος [ἐκ φοναῖς ὄλλυται 
ἨδΙβισαβ: ἐν φοναῖς δλλυταιθβοῖο 
45, φοναῖσιν ἐξόλλυται οοαϊο65 
10τ0. βουλόμεσϑάνυν ΟοὈοία5: βου- 
λόμεσϑ'᾽ οὖν νῦν || ἐνθαδί: νὰ]ρὸ ἐν- 
ϑάδε [ 1018, ζών τις ἀγάγῃ 1.. Τ)Ἰη- 
ἀογῆμπβ ρῥταρῦ. δα Χομπορὴ. ὕντορ. 
Ρ. ΧΠῚ: ζῶντ᾽ ἀγάγῃ 6ο41665, ζῶντ᾽ 
ἄγῃ τις ἸϑοΡτϑθιιβΒ. σϑβρίοὶς μπο 
δτατημηδέϊοιι5 ΒΟΚΚοΥῚ Απθοά. ρΡ. 22. 
11. {{[1080. τὰς κίχλας: πᾶσι καὶ ἔργο 
οΟαΙ665 [1081. ἐγχεῖ βιιβρθοΐαμ [} 
1080. πέϑησϑε ιπαογνῆϊπδ: πείϑη- 
σϑε || 1089. ἀμπισχνοῦνται ΑἸΑ 5: 
ἀμπισχοῦνται οοὐϊοθδ: ὅπ ἀμπε- 
σχνούμεσϑ'᾽ ὁ ΠΠ 1094. κόλποις ἐνναίω 
Βονρκκῖαβ: ἐν κόλποις ἐνναίω Οὐ 65 
Ῥιδοίοῦ. (ὦ αὰἱ ναίω ρτὸ ἐνναίω 
πα θέ [|109Ὁ. ὀξὺ μέλος ΒΥγαπΟΚΙα5: 
ὀξυμελής 1102. δο᾽ Πθανοβίαβ: οἷς 
οἵ οἵς [[|1100. λαυριωτικαί: λαυρειω- 
τικαΐ ὃ {|Ρ1119. πρηγορῶνας Βροηΐί- 
Ἰοῖας: πρηγορεῶνας ΓΙῸ, ἁνδριάν- 
τες Θοθτδθιιβ: ἀνδριώντες ᾿ μὴν 
ΘΙ α]οσ5: κήνην οὐ μήνεν οοαά. [} 
1119. οὐκ Βοθεδοιβ: ὡς || 1198. ἅ0- 

ΙΧ 

χων Βοίῃῖαβ: ἄρχων [ 1127. Θεογένης 
Ὀιπμάογῇῆαβ: Θεαγένης ἢ 1130. δὲ μῆ- 
κορ: δ᾽ ὕψος ααϊν!5 οχροοίοε || 1131. 
ἑκατοντορόγυιον ἨοΙΟΙΚΙ5: ἕχκατον- 
τόργυιον  μάκρους σοτγιρίατη 658 [ 
1198. ῥάμφεσιν: ναϊσο ῥύγχεσιν Ἶ 

1199, ἐπλινϑούργουν ΒοΥρΈΠα5: ΠΟΤῚ 
᾿ἐπλινϑοφόρου, Π]ηἀοτῆιϊι ἐπλινϑο- 
'ποίουν ᾿ 1140. αὐτοῖν Ηαπρίϊα5: αὐ- 
'τοῖς ΘΟΟΙΟ65. ΟἸΏΠ65 ῥΡσδϑίου Β 41] 
αὐτὸν || 1150.51. ὥσπερ --- χελιδόνες: 
Ιοο5 ἰδοαποβὰβ Πα] }Π]|δαπ6 ΘΟη16- 
οἴαν 5 Βα π8 η665. ν. ΘΟΌταθυμ Δαν. 
11. Ρ. 227. ουϊὰ5 πᾶθο γϑῦθᾶ βυηΐ 
ΕΒ ΤΠ αἸΠ65 ᾿πξπΠῇ ἴῃ ΟΥΘ ΡΎΪ5 58Ὁ- 
δοίαμι τοῖς πλινϑοφόροις ἀδθαπΐ, 
αποπηοο παΐσ]οθ5. ῬΌΘΙΠ15 ψῶ μεί- 
ζουσι | 1154. σρνεϑες: θα 6 πα ΠΕ 
ΟΥ̓ οΠ6 414 ΡΙΒίμοἔδ τ νοσθα ΒΘ η6 
τοίσα ι Ἡδιηδκοσιβ [[ 1155. ῥδάμφε- 
σιν: ῥύγχεσιν ναϊροὸ [ 1119. εἰσέ- 
πταϑ'ναθρο {|1181]1. τριόρχης: τρίορ- 
χος 3} 1190. ἔα ἔα (Ἔχέτα νϑυβιιπη}) σε- 
γᾶτε σῖγ᾽ Βαρρ]οῖ Ηδυτηδημτῖ Ξ {} 
1208. τουτὶ ΕἸΤΊ5]6πι5: τουτὲ τὸ οἵ 
τοῦτο τὸ | 1212. πρὸς----προσῆλϑες: 
σῶς --- παρῆλθες ΒοΥΡΚϊιΒ; δ Πὰ- 
Ρομπΐ πῶς οοα4. ἃπία προσῆλϑες ἢ} 
1221. ἀδικεῖς δέ. καὶ νῦν ἄρα Ηροτ- 
τη ηπτι5 3: ἀδικεῖς δὲ μὲν ΗῚ καὶ νῦν. 
ἄρα Ἰἴ0 τ] [| 1225. δοκεῖν Οοθοία5: δο- 
κεῖ ἢ 1220. ἄρξομεν ΟοΡοίιδ: ἄρχο- 
μὲν 1228, ἀκροατέ᾽ ΒΙαν 6515 
Αομαη. 107: ἀκροατέον ἢ 1234. οἵοι- 
σιν: γα]ρὸ ποίοισιν [ 1259. δείσας 
Ῥουβομπιιβ: δεενὰς [12940. ἀναστρέψει: 
γα]ρὸ ἀν αστρέψῃ ἢ 1249. καταιϑαλώ- 
σει Κ᾿ὶ αἰϊϊαπο, καταιϑαλώσῃ να]δὸ ἢ} 
1259. ἡ μήν Βοπεοῖπι5: ἣν μή || 1202. 
᾿ἀποκεκλήκαμεν Ἀφἰδκῖαβ: ἀποκεκλή- 
'καμεν ἢ! 120ῦ. Δα α1α] ἂν [ 1200, 9ρο- 
τῶν ΕΥ͂. βροτὸν ΥοΊαὰ] Π 1912. ὦ 
'τρισμακάρ ὦ κλεινότατ᾽ ᾿ὰ οἱ 81- 
᾿ἀΔ5: ὦ κλεινότατ᾽ ὦ σοφώτατ᾽ γα]5Ὸ 
Ἵ ὦ γλαφυρώτατε: ὦ σοφώτατε Ἐ οἵ 
δαϊάδβ ᾿ 1219. ὦ κατακέλευσον κατα- 
κέλευσον: ὦ τροισμακάρε ὦ κατακέ- 
λευσονγαῖϊσο, οὐ γλαφυρώτατε ὦ κατα- 
κέλευσον Ἦ, οἰ δυιϊαδ5 || 1281. ἄνϑρω- 
ποι Ὠϊπαογῆϊδ: ἄνϑρωποι ἢ 1989. 
ἐσκυταλιοφόρουν Ῥογομπ5: σκυ- 
τάλι᾽ ἐφόρουν οοαϊοο5. οὗ, αα Οομ. 
συ. 11. ῥ. 849. || νῦν Ῥογδβομιβ: νυνὶ 
Ι| 1288, κατῇρον Οοθοίαβ: κατῆραν» ἢ 
βιβλία: βυβλία ἸῈ αἰααπο || 1285 ὥδυ. 



Χ 

ἂν ἐνέμοντ᾽ Οοθοίι5: ἀπενέμοντ᾽ 
1295, Θεογένει ΤΙ Πἀογῆπ5: Θεαγέ- 
νει Π 129. Συρακοσίῳ ῬΘΗΤοΙαΒ: 
“Συρακουσίῳ |} 1298. ἥκειν ΤΠ) ιν ΘΒΙᾺ5: 
ἧκεν οὗ εἶκεν 1290. ὑπ᾽ ὀρτυγοκό- 
που: ὑπ᾽ ὀρτυγοκόμστου )ἸΟΤΥ 5185, 
ὑσὸ στυφοκόμπου να] 60 || 1908. καὶ: 
καν ἡ [1904. ἕν δέ: ἕν δ᾽ ἔτεν [[1908. 
οὕταρα ΕΠ]τη5]6ῖπι5: οὐκ ἄρα 1910. 
ἐμπίμσπλη: να]θὸ ἐμστίπλη || 1919. δὴ 
ΟοΡδίαβ: δ᾽ ἂν || 1914. καλεῖ οοαά. 
Ρτϑοϑίου. ᾿ἰπίουροϊαΐοβ αἰ καλοῖ Πἃ- 
Ρϑηΐ [Ἀ1910. τύχα μόνον προσείη 
ΡΙιβυμθίδουι οὐϑηῦ ἃηίθ Βουρκίσῃ [} 
1920. πτερύγων ΤΟΥΒΟΙτΙ5: πτερῶν ἢ} 
1520. αὐϑεθ: οΟα]665 αὐτις [{1829. 
δειλός Βυπποῖκῖαβ: δῆλος ΒοΥρΊ κα [} 
1991. αἰετὸς: ἀετὸς || 1998, ὑστὲρ : Ἰὴῃ- 
αἴοαν! Ἰϑσπηϑηι || 1940.“ φευδαγγελή- 
σειν» ΒοηᾺ]οῖα5: ψευδαγγελὴς εἶν᾽ ἢ} 
1949. ΑΥἸΒίοΟ ΡΠ 815 ΡΥ ΘΙΠΙΉΔΙ]ΟΙ γ 6 Υ- 
Βα] 6556 δα ποίϑηΐ 56Π0]18 || ἔγωγε: 
ἐγώ τ ἈΥΎ, ἐγώ τοι ΒΘ ΚΟΥ [| 1941. 

ε 

νομίζετε: νομίζεται ᾿, νομίζεται τθ- 
'ιαπὶ [[1950. πελαργιδῆς Τ᾽ ποΥΗτ5: 
πελαργιδεῖς | 1θῦ8. τάρα: γὰρ ἂν ἘΥ͂ 
ΔἸΠαὰ6, γὰρ ναϊροὸ, γ᾽ ἄρα 1)ο- 
Ῥτγᾶθιιβ, τἄρ᾽ ἂν ΕΠΠΊ516πι5, τί ἄρα 
ον ουοπα5 [ 1902. σοὶ δ᾽ : σοί τ᾽ 
Βουρκῖαβ [|{18908. 6 5660]. 1 πη 4οΥ- 
Πα5: ἡν [| 1964. ταυτηνδὲ Ε]ΤΩ5Β]6Ια5: 
ταύτην δὲ οἵ ταύτην δέγε || 1908. ϑά- 
τέρᾳ [)᾽η ον ῆπ5: ϑήτέοᾳ || 1908. τὸν 
πατέρ᾽ ἔα : γη}1τὰ τὸν πατέρα δ᾽ ἔα ]} 
1910. φρενὸς ὄμματι γενεὰν Π ΘΥτηδι- 
Ὡτι5 Ἔ: φρενὶ σώματίτε νέαν ΘΟΟ]605, 
γενεὰν ΡΥῸ τενέαν ΞΟΠ δία [|{1910. 
ἐλύρινον: φελύρινον Τ᾿. νο]αϊ πο 

φέλλινον ἡ [ 1989. σκοτεινὰ ΒοΥρ- 
ἰὰ5 οὐ Ἡουιηδηηιῖ5: σκότι ἄττα 
Τοῦτναθιβ, σκότια ΗΥ̓Ζ, σκότιά γε 
το πὶ [1990. ἀλάδε δρόμον ἨοΥ- 
ΠΠΔΏΠ 15 Ἔ: ἀλαδοόμον οὐ ἁλάδοομον 
| 1401. κερκωπίδα ῬΑΙΠΙΘΥ 5: κεῃ- 
κροσίδα [ 1410. δονιϑ'ές τινες Ὠϊη- 
ΔοΥῆα5: ὄρνεϑες τίνες 1420. ὑπὸ: 
ὑπαὶ ἢ [| 1427. γε: τε Ἠδυτηδηπα5 ὅ, 
με Βευρκίαβ [ μὲ: τε. Βουρκίαβ ἢ 
1458.τοι Π)ΟὈναΘα5 : τοῖς {|1490. φυ- 
λέταις: νΌ]ΡῸ μειρακίοις [ 1440. γε 
Βομί]οιπιβ: τε [[ 1440. καὶ πεποτῆ- 
σϑαι: κἀαπτοῆσϑαι Οοθοίαβ | 1440. 
ΥΘΙ͂Β5115. ἔοΥ 8.556 ΒΡανα5 {1 
ανϑρωπος ΠΙΥΒΟΒΙ ΙΒ: τ ἄνϑρωπος 

ἈΑΡΝΟΤΆΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ 

1 1450. κατ᾽ αὖ Το ταθαβ: κᾷτ᾽ αὖ ἢ 
1401. ἀπολούμενος : οἵ, Ἡ Θγτη. τα 6 Ε. 
Εαιρ. Απάτοιη. Ρ. ΧΎΥΤ {{ 1418. τοῦ 
μὲν: τοῦ ἃ Βρομί]οῖο ααἀαϊξαμ [| 1498. 
Πισϑέταιρός ἐστ᾽: να]ρὸ Πεισϑέται- 
οός ἐστιν || 1490. οὐγκαλυμμιός 1)8- 
γγΘ 515: ὁ συγκαλυμμιός ᾿ 1491. κατό- 
σιν ἐνταῦϑα: κατόπισϑεν ὄντα Ὁ 
1498. ἐστὲν ἄρα: ἐστὶ γὰρ [| 1502. 
ξυννέφει ΟΟὈΘίπ5: ξυννεφεῖ [ 1509. 
ἐκκαλύψομαι ΑἸάτι5: ἐκκεκαλύψομαι 
οΟαϊο65 [[{1ῦ00. γάρ μ᾽ ὀλεῖς: γάρ μ 
ὀλέσει Ἐ,, γὰρ ὀλέσει Υ6 116], γὰρ ὀλέ- 
σεις ]ρο. ΘοΥΤοσὶ ΟΠτὴ (1715 ΟΥἹΌ. Ὁ. 
[1 1521. ᾿ξηκεστίδη Βυαποϊκῖα5: Τξη- 
κεστίδης ᾿ 1588. ταμιεεύει τὸν κεραυ- 
νὸν τοῦ: κεραμεύει ΡΥῸ ταμιεύει Ιὰ. 
8 ἸρΡΊΓαῚ ταμιεύει τὸν κέραμον τὸν 
τοῦ ὁ || 1041. κωλαγρέτην : νὰ ]0Ὸ κω- 
λακρέτην |] 1542, Τογία.556 46] 6 πα α5 ἢ} 
ταρ᾽ ἸΟ]τη5]6ἴπ5: γὰρ ᾿ὶ, γ᾽ ἀρ᾽ νυ]ρῸ 
Ι[ 1549. ἥν γ᾽: τήνδ᾽ Οομοίαβ [| 1561. 
στο ϑ᾽ Δα Ια Ηθυτηδηηιι5 Ξ [|οὐδυσ- 
σεὺς ῬΟΗΈ]οΙ5: Ὀδυσσεὺς || 1509. 
λαῖγμα ἸθΘη.161π5: λαῖμα || 1008. με- 
ταβαλεῖ ΟΠ ίπι5: μεταβαλεῖς [] 1511. 
κεχειροτονήκασ᾽ Ἐ]ΠΊ5]6π5: γ᾽ ἐχει- 
ροτόνησαν ἢ 1012. ἕξεις ἀτρέμας Νο- 
Ρίαμο οομεηπεν ον ρππι5 [10 19. 
ἑώρακα ΘΟαΙ]6685 [ Τῦτ9. τις Ηδιηᾶ- 
κθυιβ: μοί τις Κ᾽ Ο585.. μοι ὑϑ αὶ [} 
1082, ἐπικνῶ: ἐπικνὰ Τ)οΌτδ60 [16- 
1556 νἀ θέαν ΒΟ ο]] ϑέθβ, αποα 51 
1ἴὰ Θ5ὺ, ἐπερκιῆ 5ΒοΥ θη πη 1589. 
ταῦτ᾽ : ποτ᾽ ΠαΙθοτγίβιης [| 1580. ἐπε- 
κνῆς Οοοίαβ: ἐπικνᾷς 1598. τὸ 
Βομο]αβία: τὸ 1011 [|| ἀλλὰ Ε]τη5- 
Ιοπι5: ἄλλο [[|1090. ὀρονίϑεια Βοηί- 
Ιοἰπ5: ὀρ» έϑια [[1001.1002. κἂν διαλ- 
λαττώμεϑα ἐπὶ τοῖσδε ϑοαρουιθ: 
καὶ διαλλαττώμεϑια, ἐπὶ τοῖσδε} 
1019. προσπτόμενος: να]ρὸ προσ- 
πτάμενος ᾿ 1010. ἕτερόν νυν Οο06- 
ἴι5: ἕτερον νῦν [| 1020. μάποδιδῷ 
ΠΙπμἀοτῆμσβ: μὴ ᾽ποδιδῷ οὗ μὴ ἀπο- 
διδῷ || μισητίᾳ ϑδαϊάδδ: μιοητίαν [} 
1029. καϑῆται ΒΕΚΚοτιβ: κάϑηται ἢ 
1024. καταπτόμενος: ΘΟΟΘΙΟ65 κατα- 
στάμενος Ἰ ἰκτῖνος ΝΟΥ α5: ἴκτε- 
γος 1029. φησί μ᾽ Ἰ)οθτδθιι5: φη- 
σὶν [ 1099. περὲ γυναικὸς μιᾶφ: δι 
γυναικὸς περὶ μιᾶς [104]. τέ δ᾽ 
Βογρ 5, τί δαὶ Ἀν, τέναϊ]ρο [|1002. 

8. ϑ᾽ ,γ᾽ ἐκ Οοθοίαδ: γε || 1066. νοϑεῖ᾽’ ἀπο- 
ϑνήσκων 5001 858, τὰ νοϑεῖ ἀπο- 



ΑΥ̓ΕΞ. 

ϑνήσκων ἨἩδτγροοταίϊο, νόϑῳ ᾽ξαπο- 
ϑνήσκων Ρ]ονϊατιο, νόϑω ᾽ξ ἀποϑνή- 
σκων Κὶ {Π|Ρ1069. φράταρες: 107] φροά- 
τορας [ 1612. καταστήσας: καταστή- 
σω ναΐϊρο [ 1619. λέγει Βοπί! 6 πι5: 
λέγεις [1081]. βαβράζει γ᾽: βαδίζειν 
να !ρο, βαβάζει γ᾽ ΒοπΙοἰαβ, βαβα- 
κίζει γ᾽ ν6] βαβαζει γ᾽ ΠοΙ5Κπι5, βα- 
τίζει γ᾽ Θιπάοτῆμπ5, τετυβέζει γ᾽ ρτδ6- 
δαηΐθ ΒΥΆΠΟΚΙΟ ΠΟ ὔὕγτϑοιιβ, βαυζει γ᾽ 
Οοροίαβ || 1692. διετίϑην (-οὐν) Ηἃ- 
μη Κοτιι5: διετέϑην [ 1τ09.οὐδὲ: οὔτε 
να]ροὸ {{Ὀ1{10. δόμῳ: δρόμῳ ἸΚΊΘΗ] 
Μποπηοβ. Π1,107. 1111. οὐδ᾽ : να]ρὸ 
οὐϑ᾽ 1122. μάκαρα 1] ηΔοτῆμπ5: τὸν 
μάκαρα ᾿ μάκαρε: μακαίρᾳ (ΟὈΘἔπ5 
|[11923. τοῦ κάλλους: ἀοὶοι Βοξμῖα5 
ηὴ δα άρηα!β [|| 1192. τῶν: τὸν Ὁ 
1190. ϑεοῖς: ϑεαὶ θταποκίαβ {{1190. 
τοιῷδ᾽ Ἰ)αγθβῖαβ: ἐν τοιῷδ᾽ ἢ 1141. 
κεὐυδαίμονος Ἰ)λαντοβῖι5: τῆς τ᾽ εὐδαί- 
μονος 1105. δῖα δὲ πάντα Ηδυ- 
γέϊα5: δῖα σκῆπτρα ϑοΟΌταΘαβ, διὰ, 
σὲ τὰ πάντα 6061065 || 1101. δάπε- 
δον: γσαϊρο πέδον τηθέτο ἰηνϊίο, στά- 
δον ἯΠ 1109. ἀλαλαλαὲ: τοοία Α 411|- 
π6 ἀλαλαὶ [ παιών: τοοίθ παιήων 
Θηἑ]οἰα5. ͵ 

ΤΠΥὙΒΙΞΤΒΑΤΑ 

Υ. 4. ἐνταυϑὶὲ ἘΠτη5]6᾽α5: ἐνταυ- 
ϑοῖ || 12. ἐνθαδὶ: ναϊσο “ἐνθάδε |} 
10. γυναικῶν ἔξοδος: γυναιξὶν ἥξοδος 
Οθϑ 5 Μη θπιοβ. 11. 107, γυναικῶν 
ἥξοδος Τ)αντοβῖιβ || 20. τἄρ᾽ ΕΠ1η8- 
1θῖπ5: γὰρ || 24. ἢ. γ. ἀ6Θ] μα πὶ 6556 
1ης6]]6χὶῦ Ν πο πι5 || 91. τἄρ᾽ εἴχετο 
ΜΒ] οστ5, γὰρ εἴχετο Ἰ10ΥἹ, γ᾽ ὠχεῖτ᾽ 
ἄρα Τ)οΌτδειι5 ἢ 92. βαβροοίαί Ηδ- 
τη ΚΟΥ [[ 98, ἄλλ᾿ Βυιηοκῖαβ: ἀλλ᾽ ἢ} 
99. ἐν αδί: να]ρο ἐνθάδε |} 42. ἐργα- 
σαίμεϑα ΟἸδηθη5 ΑἸΘχδμαγίπι5: 
ἐργασαίατο |] 48. ἐξανϑισμέναι (Ἰο- 
τη6 5: ἐξηνϑισμέναι ἢ 41. χαὶ Ἐ οἸ51- 
ἴπ5: καὶ [[49. μηδένας: μηδένα ν ]ΟῸ 
ἵ 05. Θεογένους Τ)]ΠΔοτῆϊι5 6 ΞΟΠ οἸΪα- 
βία: Θεαγένους " θ4. ϑούκάτειον δ) ϊ- 
ἀη5: τάἀκάτιον ᾿ θ6. α δ᾽ αὖ γ᾽: αἱ δ᾽ 
αὐϑ' Ἰοροθαίαν, αἱδὲ δ᾽ Το γδ οι. 
αὶ Πᾶθ6 τιβαϊ6 δα τινες Γι υϑἰβίσα- 
ἴα, το] πᾶ ἐοὺ --- εἰσίν (ΔΙ ομΐ σα 6 
{θα || τ0. Μυρρίνην Τπγ ΥΉἾ Ζ1ι5: 
μυρρίνηε Ἀ, ΔΜυρρίνη τοὶῖααὶ 14. 
οὕνεκα ταποκῖαβ: εἵνεκα 19, γλυ- 
κυτάτη ΒΙδοίιδ: ὦ γλυκυτάτη οοαϊ- 

ΤΠΥΒΙΒΤΕΒΑΤΑ ΧΙ 

665, ἔογβδη ὦ γλύκη || 81. γ Εοἰ51- 
δἰαδ: γὰρ ᾿᾿ τῶ σιὼ ΒοΥρΊοττσ5: σεὼ 
82. γὰρ ἨαΙθοτίβηηδ: γε οοα͵665, τε 
Ἐπίδίμϊιβ || 89. τὸ χοῆμ᾽ ἔχεις τῶν 
τιτϑίων ΒεΥσκῖαβ: τὸ χρῆμα τῶν 
τιτϑίων ἔχεις ΘΟα1665, τι χοῆμα τιτ- 
ϑίων ἔχεις ΟοὈοία [| 84. ὑποψαλάσ- 
σετε: ὑποψαλάδδετε ΟΟὈρία5, ἔτα- 
βίσα διυϊάδιη δηξΐθβίαίξιβ [[| 80. 90. 
ἁτέρα ΤΙ ΠαοΥῆα5: ἡτέρα ἢ 81. ἁμὲ 
Ηδιμδκοσιθ: ὑμὲ [[ νὴ μὰ 4ία Βοιω- 
τία: γα]ρο νὴ 41 ὦ Βοιωτία; γγᾶθ- 
ἴογθἃ τη τη ναὶ || 89. τὴν ΒομΕ]οἰα5: 
τὰν | 90. χαΐα Τηγοτηϊζίαδ5: χαΐα μὲν 
ΘΟαΙ665, οἴΐδτη ΗΕ, 46 απὸ ΒΟΚΚοΥτι5 
Ϊῃ 50 }ῃ6615 ’ μὲν {6} πίοι" 1 92, οὖσα 
ταυταγί: οὐσ᾽ ἐνταυϑαγὶ ΒΘπΈΠοΙπ5 {} 
κἀντευϑενί Βοπί!οῖπ5: τἀάντευϑενί 
94. ἀδ᾽ Βυπποκῖτιβ: δ᾽ [| μὐσιδδέ τοι 
Βομί!οῖαβ5: μὐσιδδέτω ᾿, μυσιδδέτω 
τ ] αὶ [| 96. ΟΔ]ομΐοδ6 4}11 ἐσ] θαπιξ 
1 101. Βραττα5 νουβαβ, αὖ να Ἠδ- 
ἸΏΒ Κοσι5 || 102, 8. Μυυγπαθ 811] 
ἐὐἸθαπηΐ || 10. καΐκα ᾽κ τᾶς: να]ρὸ 
κἂν ἐκ τᾶς [ ποκά: νὰαϊροὸ πόκα ἢ 
118. ἐγὼ γὰρ ἄν: ἔγωγ᾽ ἄν δ 1485 
ΕἸ Ἐ, ἐγὼ δέ γ᾽ ἂν γα]ρο, ἔγωγέ τᾶν 
Βουρκῖιβ [| χρείη Καβίοσιιβ: χοὴ ἢ ἢ} 
114. ἐμπιεῖν ΒοΥΟ  Πι5: ἐκστεεῖν [ 11. 
10. δοκῶ δοῦναι ἂν: δοκῶ δοῦν ἂν 
Πιηαοτῆμβ. οχρϑαϊέοῦ βἰσποίαγα 
οϑϑοῦ 81 Ἰορογοίισ δέῃ δοῦναί μ᾽ οἔ 
παραταμοῦσαν ᾿ϊ 110. παραταμοῦσα 
Βηαηοκίαβ: παρταμοῦσα ̓  111. καί 
καὶ κα καὶ Οοθ ἔπ Ι Ταύγετον Βο- 
{π1ι5: Ταυγετόν γ᾽ Π 118. ὅρος αἰ: 
γα]ΡῸ ὅσ || ἰδὴν ᾿δεισεσιαν ἰδεῖν ἢ} 
194. ἐστὲν ἡμῖν ΒΘΟπΙ]ΘΙ5: ἡμῖν ἐστι 
τὶ: Ροΐοβι θα τη 6 ΞΟ ἀφεκτε᾽ 
ἡμῖν ἐστε τοίνυν ᾿ 126. μοιμυᾶτε 
Βουρκηιβ: μοὲ μυᾶτε || 180. ἐγώ γ᾽ ἂν 
ΠοΙβιρῖιβ: ἐγὼ γὰρ || 182. παρατα- 
μεῖν ΠοΟΡταθαβ: παρατεμεῖν ᾿ 190. 
καγὼ --- πυρός: Ὀᾶθο Ατίοδθ πλ- 
ἸἸοΥῚ ἐσ θαϊ 1. Η. Ὑοββίαβ [1987. 
σταγκατάπυγον ἘἈρΙΒκΚῖα5: πᾶν κατά- 
πυγον [ 14]. τὸ πρᾶγμα σωσόμεσϑ' 
ἔτι ᾿οἰβί σίιιβ: τὸ πρᾶγμ᾽ ἀνασωσαί- 
μεσϑ᾽ ἔτι Ν' αἰηαθ, τὸ πρᾶγμ ἂν 
σωσαίμεσϑ᾽ ἔτε Ἂ, τὸ πρᾶγμα σω- 
σαίμεσϑ᾽ ἔτε Α, τὸ πρᾶγμ᾽ ἂν ἀνα- 
σώσαιμ ἔτε Βοτρκίιβ, τὸ πρᾶν εἰ 
ἀνασωσαίΐίμεσϑ᾽ ἔτ᾽ ἂν Βγαμ Κῖε, 
ῬΟ5515 οὐϊδπ τὸ πρᾶγμ ἔτ᾽ ὧν σωσαί- 
πεϑα ἢ 148. ὑπνῶν ἐστ᾽: σογτϊ σπιηΐ 



ΧΙῚ ΣΛΌΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ 

ΟΣ ΡΣ Ι 144. γα ΘολΊρου: γε [Π] ἐστόμνυ ϑ᾽ ΒΘΒΕ]οἶπδ5: συνεπόμνυσϑ᾽ 
τᾶς “γΥν τ{π|5: τὰς ] αὖ: εὖ Βγπη- 
ΟΚΠ 5 Ι, 102. στύοιντο δ᾽ ῬοΙΜΠι5: 
στύοιντ᾽ ἂν ᾿ ἄνδρες Βνυποῖκκῖαβ: ἄ»- 
δοες ᾿ σπλεκοῦν ϊηἀονῆιβ: πλε- 
κοῦν ᾿ἸὈΥῚ, σπεκλοῦν 64. Φϑηθί [} 
108. προσείμεϑ'᾽ Ἠ ΑἸ οτίβπδ: στροσ- 
ἑοιμεν ΝΠ ! 10. μᾶλά πᾳ: μᾶλα πο 
Ἑ, μᾶλα πᾷ Ὑ, μᾶλα που ϑυϊάα58, 
ΠΣ πα ΑΒ Ι 150. παραϊδὼν: πα- 
ραυϊδὼν ΒογρΊ κα5, σαρευίδων Ἰ, 
παρευιδῶνΥ, ̓ παρεσιδὼν 811], σταρ- 
ἐνιδὼν γα]ρὸ ] 1ὅ7. ἀφίωσο᾽ Ἰζαρίο- 
τι: ἀφίωσιν ᾿ 159. ονία556 ΜΙ νγ"]- 
Π86 ψΘΥ5115 ἢ} 102. τί Δα α 11 ΠΙ4οτ-} τ 
Πὰ5 ᾿ κακῶς Ταμίϊηα: χακακῶς Ἦ, 
κακὰ κακῶς ΝΕ οἱ ΤΥ αἵ. κακακῶβ ξδγὸ 
τ ]Ἰααὶ Π|100.ἀνήρ : οοαα. ἀνήρ 1} 1171. 
κα Ἰ)οθταθαθ: καὶ ἀμιπείσειεν Βῃ- 
σοναβ: ἂν σεείσειεν [ 118. ἃς πόδας 
Ὑ Ἀ]ΟΚΘ ἉΥ]α5: ας σπου δας Β, ἂς σσο- 
δὰς Ὗ, 5: 1116} κ᾽ Βουρκίαβ: Ὗ 
ΥὙΒ, οπι. 811] || ἔχωντε ΒΘΠΕΙΟΪαΒ: 
ἔχοντι Ϊ] τριή οιες Ἰζοθηῖιβ: τριήρεες 
Π 114. τὠργύφιον Ἰυροναθβ: ταργύ- 
ριον πὰρ Επρονιθ: σταρὰ ᾿ 110. 
καταληψόμεσϑα τὴν πόλιν γὰρ Οο- 
Ροίαβ: καταληιν ὄμεϑα γὰρ τὴν ἀκρό- 
σολιν ἢ} τὺ. καταλαβεῖν τὴν ἀκρό- 
σολιν: τὴν πόλιν καταλαμβάν εἰν (ὁ- 
Ὀθία5 [[{180. πάντ᾽ εὖ κ᾽ Βοπδοῦονε: 
σιάντα ᾿ ΘΟαΙο65, παντᾶ κ᾽ Βοηΐ- 
Ἰοῖπ5. [Α189. τ ΟΣ ΤΟ] 5] 615: 
ὀμιώμεϑα [1 191. 92, εἰ --- ἐντεμοίμε- 
ϑα: ἢ -- ἐντεμούμεϑα; ΗδταΆΚοΙτι5 

8. 1η- 
αἴοαν! Ιαθαπαμι ᾿ 199. 94. ἀλλὰ -- 
ἡμεῖς οτϑηῦ Ὁ] ομΙθθο ᾿ 1910. ὀμόσω- 
μεν ἐς τὴν: ὁμόσωμεν. ΚΑΖΟΝΙΚΗ 
ἐς τὴν ) ΟΌΥ 86 Ὲ5 || 198, ἘΣ ἘΠῚ: 1)1η- 
ἀογῆπβ: ἐπαιριῶ [.201. κεραμὼν 
Τιθιβκῖαβ: κεραμέων οὗ κεοαμεῶν ἢ} 
201. Μγυυ πο ἀπ] α] οατη Ηδτηδ- 
Κογο, οσαΐ δ]οῆῖοδθ [ 201. Δ] οηΙ- 
86 ὀγαΐ, ΘΟΥΤΟΧΙ ΗΘ Κοσιβ ᾿ 210. 
Ῥοϑβὺ ἢ. ν. 1ῃηίθυ οι 1556. ππππὶ απὸ 
ΠΟΙ δ ἐπ Τιγβιβίσαϊα, ἀθϑιρηαυ 
ΠΟΠΊΘῺ ΤΉ ]16 Ὑ15, απΠ8 6 Ἰαβ σα ἀπ 
αἸοδγυθί, ΘΓ δἰαίαθνο νι ἀθίαν Βον σ- 
π5 }} ΠΣ ΠΣ ἢ 3: Ἐπ᾿}. Βοκ- 
Κοσι5: οὐδὲ -- οὐδ᾽ || 210. μου: μοι 
Οὐ οίι5 [[| 229. 90. τῶ σπερσικά Ῥία- 
ἀονῆπθ: τὰ σερσικά Πρυ] Ε τὰς περ- 
σικὰς Βναποίκῖα5 
ἡ Ἰ Θ51π|5: ἐμιστλη υϑῇ Ϊ ΠΣ ΤᾺ 

! 299. αἀδπιηδΐ Ἠδτηδίκουτι5 Ι. 240. 
τοῦτ᾽ ΒΟΙΡΊΘΙΙΙΒ: ταῦτ᾽ ] οὑγὼ ᾽λε- 
γον Καρίοιαο: οὐκ ἐγὼ '᾽λεγον |} 241. 
τὴν πόλιν τὴν τῆς ϑεοῦ ΠΙΥΒΟΒΙΡΊαΒ: 
τὴν ἀκρόπολιν τῆς ϑεοῦ || 249. ὑμῖν 
Ἐοἰδιρίαβ: ὑμῶν ἢ 244. καταλιφ᾽ 
ΒυπποΙτῖι5. : κατάλειφ ἯΙ] ἐνθαδί: 
να]ρὸ ἐνθάδε || 249. Ἂν} - οὔτε 
ΒΟΚΚοραβ: οὐδ᾽ --- οὐδὲ ᾿ 290. βάρος 
χλωρᾶς φέρων θη ]οἶα5: φέρων βά- 
909 χλωρᾶς ἢ 290. ἔνεστιν ΤοΙΒΙ ΡΒ: 
ἐστὶν [ 200, Στρυμόδωρ᾽ ΒναΠΟΚΙα5: 
“Στρυμμόδωρ᾽ Ι 2609. δ᾽ ΤΙΠαονῆιι5: 

Ϊ[ δ᾽ ἀκρόπολιν ἐμὰν λαβεῖν: δὲ 
πδλιν λαβεῖν ΤΣ Ι 204. κλήϑροισι: 
Τουβδη" κλήϑροισί μου ἢ ΘΟ αὐταῖς: 
τοί αὐτὰς ΕοΙΒΙΘ 5. || 210. ὑστὸ: 
8) ἀσὸ ἡ || 211. ᾧχεϑ᾽ ὅπλα: ἴογϑδ 
ϑώπλ' ῴχετο | 28. ἔχων πάνυ τρι- 
βώνι τον: ἃ σιάνυ τοιβώνιον ἔχων 
! σῶν ἀπαράτιλτος: ῥυπῶν 
ἄκαρτος ἘΠρΘ ι5,. ῥυπῶν ἄλεκτος 
Βουρκίαβ; ἔουβϑῃ ἀπαράτιλτος δυ- 
πῶν ἢ 951. οὕτως ἐπολιόρκηο᾽: οὕτω 
δ᾽ ἐπολιόρκησ' Καὶ ᾿ἰ ὠμῶς ΒΘμΙ]6ῖπι5: 
ὅμως ἢ} ὁ89, ἘΠΕ ἢ Ἰδιητηα ΒΟΠΟΙΙ: 
ἀσπίδων Ι 285, τετραπτόλει Βυπῃ- 
οΚιαβ: τετραπόλει. ἔθυθ Θ061665, 
βου Ί ΡΟ ματα, τῇ τετραπόλει Π 801. οὐ 
γὰρ ἂν Βυπποκίαθ: οὐ γὰρ || 804. ἢ 
σεότ᾽ Βοίδοα: εἴ στοτ᾽ οοὐϊοοθβ, ἤ ποτ᾽ 
ἘοΙβιαβ [ 01. οὔκουν Βναποκίαο: 
οὐκοῦν || 911. “ἐμπιμσράναι Βυαιι- 
ΟΚῖπι5 : ἐμστεσεράναι ἢ τὰβ ϑύρας: τὴν 
πυρὰν ᾿ΙΠ Δ ΚΘΡΤΙ5 Ἰ 910. πρώτιστ᾽ 
Ἐηροτ5: πρώτῳ γ ̓ Βοιπῖαδ, οοα!- 
Θο5.: πρῶτον, πρῶτος, ποώτως ἢ 511. 
τῶν τ᾽ : τῶν την α]ῦ ΒΟΥρ τ ι5 [ 990. 
δου ἩροΝς :δούλαισι Τ)Ἰη ον Π8 1] 998. 
Ἐπ ππΡ τ νοὐς τριτάλαντον: δεῦρο τρι- 
τάλαντόν τι ΠοΙΒΙρῚπ5 Ϊ βάρος: τὸ 
βάρος Βοιι5. [940. τὰς μυσαρὰς 
γυναῖκας ἀνϑρακεύειν: τὰς μυσαρὰς 
γρᾶας ἀπανϑρακεύειν Ὁ “ἃ! τὰς μυ- 
σαράς, τὰς κύνας ανϑρακεύειν τ | 841, 
πιμποαμένας: ᾿μπιεμσραμένας Π18- 

νᾺ]} Βουρῖεῖαβ [ 840. σὰς πολιοῦχ᾽ 
ἔσχον ΒΟμΕΙοῖτι: πολιοῦχε σὰς ἔσχον 
Ι 941. 48, ἥν τις --- ὑποπέμπρῃσιν: 
εἴ «τις -- ὑστοστέμσερησιν ἘΘΙΒΙΡῚ 5 [} 
800. ἔασον» ὦ ἃπίθ ΤΠ μἀ στῆθι ὃ ϑίσα- 
{1161 ἀαθδίαν [πόνῳ σπτονηροί:στο- 
τ'Οὐτόνηροι Ὁ}1] Ῥυδοίουπηΐ, τί δηΐ6 
ΒυπμοΙ τ ΒουθΘΡδίαν [[ 808. ἑσμός 



ΤΥΒΙΒΤΕΑΤΑᾺ 

Τὶμἀονῆπδ: ἐσμός ᾿| 901. περικατᾶ- 
ξαι ΤΙ μονα: σερικατάξαι Ι αὖ- 

ταῖς ΒΟΠο]Ἰαϑία: αὐτάς || 9804. ϑενῶν 
ΤΠ ονῆπ5: ϑένων [ σου ᾿κκοκκιῶ, : 

ἤ- ΟΘΙΘΥ | τὸ γῆρας Ἰνοϊοϊρία5: ἐκκοκιῶ τὸ γῆ- 
ράξ σου οοαΐοθ5, ἐκκοκκιῶ τὸ γῆρας 
ῬΊοτοη5 ΟΠ τ βάϊδητιβ || 909. δὲ: οὔ- 
τῷ ῬΙατοβ οοᾶϊοοβ || 910. οἶδά σ᾽ εἰ 
τῇδ᾽ ὡς ἔχω: οἵδ᾽ ἂν εἴ σε τῇδ᾽ ἐγὼ 
Οοθοίαβ || 917. γ᾽ Δα α1α1 Β ΘΠ] 615 
Ι| 980. ἡλιάζει Οονοία5: ἠλιάζεις 4, 
ἡλιάξεις οοἴονϊ, ἡλιάξει Βα Δ Πτι5 
Ι 984. ἀμβλαστανεῖς: ἀναβλαστάνῃης 
γα ]ρο, -«ἀμβλαστάνῃης ΤοΙδΙσῖα5, ἂν 
βλαστάνῃς Βταποῖκῖαβ, ἄναβλαστα- 
γνεῖς ΠΟ ταθαβ [[| 980. ἀδωνισμὸς 60- 
αἸ665 [91. ἔλεγε: ἔλεγεν γσα]ρὸ ἢ 
990. γυνὴ ᾽πὶ: ἃν γυνὴ ἡ πὶ [[ 598, 
ἀκολαστάσματα ΠΟ τδρα5: ἀκόλαστ᾽ 
ἄσματα | 410. μου τῆς γυναικὸς τοῦ: 
γα]ρὸ τῆς μου γυναικὸς τοῦ ἢ] 411. 
δακτυλίδιον: δακτυλίσκιον ἡ [ 421. 
ὅτε γ᾽ ὧν: ὅτ᾽ ὧν || 428. ἀποκέκλῃ- 
μαι: οοαά. ἀποκέκλεισμαι, ἀποκέ- 
κλέσμαι, ἀποκέκλειμαι ᾿ ταῖς πύλαις 
Ἡδηιακοῖιβ5: τῶν πυλῶν |[|4324. οὐ- 
δὲν: οὐκέτ᾽ ἨδτηΆΚοσιι || 420. ἐντεῦ- 
ϑὲεν ἐκ ---: ἐντευϑενὶ᾽ κ --- Πογποτ- 
ἀοηπ5 Ἡβτον 40. Π15. ΟἸΪπΊ ῥίον 
αἴαπο 448. 44. οἱ 441. 48, Βιταίγ}1- 
415. ποπθη μυδοῆροθαίατν. ν. Επ- 
δοσαπῃ δα ἢ. ᾿. οὐ Βϑϑυπιπὶ Ρ. 86 566. 
[[ 499. ἀράξετε ΝΥ ΚΘΗ Ιαα5: ἀρήξετε 
Ι 411. ἔτ᾽ Βομε]οῖαβ: ἔστ᾽ [[ ἀνεκτέα 
ἸοΡταθαβ: ἀνεκτὰ ἢ 419. ἐμοῦ : ἐμοῦ 
᾿σϑ᾽ ΒοΥρκηιβ ἮΣ μεγαλόπετρον 
ἄβατον ἀκρόπολιν: ἔογδδπ [ποτε τὸ] 
μεγαλόπετρον ἄβατον ἀκρόπολι, πἴ 
ἀκρόττολε πΘαΐτιιπι 516 [| 484. σεείϑου 
Βρμί!οῖα5: πεϑοῦ | 486. πάντων Ηἃ- 
τη Κουι5: αὐτῶν ΟΟα 1065 || 487. τοῖσι 
μοχλοῖσιν: τοῖς μοχλοῖς σοαϊορθ5. ἢ} 
494. δὲ τααϊξατη ἃ Βομίϊοϊο || 499. 
ε ἀαϊαϊς Θυαποκῖιβ [ ὅ00. σαυτῇ 
κρωξας: να]ρο σαυτῇ ᾿κρώξαις || 501. 
χρόνον ἡνεσχόμεϑ'᾽ ὑμῶν Ῥοχδομι: 
τὸν χρόνον ἠνεσχόμεϑα (ἠνειχόμε- 
σϑα Υὴ οοαϊοθ5 || 09. καίτοὺκ 1ἰο15- 
Κίαβ: κἄτ᾽ οὐκ ᾿Π 517. ποῖ πιππτη ἰδη- 
ἴὰπὶ ρμθάοριη 56 ριδοίθοσθε. ἀπὸ8 
γΟΥΒ5. ΘΧΟΙ 586. υἱὲ Εηροτιβ [} 
919. ἂν ἔφασκ᾽ εἰ ΤοΟΥΒομ5: ἐξασκε 
κεὶ [[{524. εἴφ᾽ αἀαἰέαπι ἃ ΠΟ τδοο ἢ} 
28, κἀντισιωπᾶν Ἰζιιδέοτιιδ: κάντε- 
σιωπᾶϑ' ᾿ ἂν αἀαἸαϊξ ΕΟ 5 Ομτὶ- 

'πον Ἐ «ἰπαὰ6 

». Ἃ ἢ δὶ 

5114 ηπ5 92, σούστιν: σοι γαϊρο ἢ} 
94. περίϑου: περιδοῦ ἡ ἴῃ Βοατιθη- 
{005 Ἰασαηδηι πα] 16 αν] [| 90. του- 
τονγὶ ἘΠΤη5] 6: τουτονὶ ἢ, τοῦτον 

Ι 29. ἀπαίρετ᾽ Βγαποκῖι5: 
αἴρεσϑ᾽ || 541. ἔγωγε γὰρ ἂν Ἐπιρο- 
ταβ: ἐγὼ γὰρ ἢ 042. γόνατ᾽ ἂν Ηοτ- 
ΤΊΘΏΠ5: τὰ γόνατ᾽ ἢ ἕλοι μὲ καμα- 
τηρὸς ἄν Βρηί]οῖπ5; ἕλοι (ἐλεῖ) μου 
καματηρὸς σΟαΙ665 [[ 944. Ἰπάϊοαν! 
ὉΠ115 ΡΘ6 15 Ἰδοθη 81: Θχοϊαϊ ἔοτ- 
[4556 μεγάλης || 51. ὅ τε ῬογΒοητι5: 
ὁ || ὅῦ8. ἐντείνῃ: ἐντέξῃη γα]ρο, ἐν- 
τήξῃ Βοτρκῖαβ, ἐνστάξη ΗἨἸ ΒΟ  σΊα5 
! 07. κάν Βγαποκιαβ: καὶ || καὶ: κἄν 
ΒυαμοκΙαβ [| 61]. ἐφ᾽ ἵππου: ἔγιπ- 

809. δ᾽ αὖ Βταη- 
ΟΚῖπ5: δὲ || 564. ἐδεδίσκετο: ἐδεδίτ- 
τετο Μαϊίου [|| δρυπετεῖς ΤΠ οΥ- 
Πα5: δρυπέπεις [[ ὅθῦ. δυναταὶ Ῥοτ- . 
Βοηαδ: δύνασϑε οἱ δύνασθαι ἢ 5601. 
κλωστῆρ᾽ Βοπί]οῖτβ: κλωστὴρ ᾿ Ὁ12. 
κἂν: τα τη κὰν | ὃ14. πόκου Ἀπιβίο- 
τα: στόκον [ Ὁ10. ἐπὶ κλίνης: ΥἹΈ] Ο56 
γψα]ρὸ ἐπεκλενεῖς, Οα] πᾶ 6χ Ρ]πι1- 
θὰ5 οοαα, 5 5 ςπθηαπιτη 6556 4ο- 
οἂἱ δα ΕἼ Δρτη. οι. συ. 11. Ρ. 219. 
ὅ80. 81. ἢ ---- ὀφείλη Βεοτρκῖαβ: ἢ --- 
ὀφείλει [ Ὅ88. ὥσπερ τὰ: ὥσπερ γε 
ΤΠ Ιβι σα [{ῦ89. 7. γε: ἠὲ ΠΙΠ ΟΣ, 
46 απο αἰχὶ δὰ Εταρῃι. ὕοτη. ΡΥ. 1. 
Ρ. 18. || 594. χάνδροες ἈἰδΙρίαβ: καν- 
δρες || 96, χἂν 1. 6. καὶ ἢ ἄν: να ]ρῸ | 
κἂν Ι 98. ἔτε ΕἼ Θἢ5 ΟἸ βία πτι8: 
ἐστὶ ἰ1Ὀγ], ἔτ᾽ οὐ ΒΟΥ ῖαβ || 99. πα- 
ϑὼν: νὰ]ρὸ μαϑὼν [|000. χοερίον 
ΕἸΙ 5] οπ5: χωρίον ᾿ 001. μελιτοῦτ- 
ταν ΒομΈ]6π5: μελειττοῦταν ἵ 005. 
'δεῖ ΒομΈ]οἶπ5: δέεε οὐ δέῃ || χώρει εἰς 
οΟα]ο065 || 610. ὦνδρες: να]ρὸ ἄνδρες 
[ 084. αὐτὸ ϑ'οδ!ροῦ: αὐτὸς [{ 696. 
οὐκ ἄρ᾽ ΠΟΡτδοι5: οὐ γὰρ ᾿! εἰσιόντα 
σ᾽ Βομέ]οῖαβ : εἐσεόντας ἢ 044. οὖσά 
τ᾿ ἀρχηγέτε απΐο Βαξέεηαπμπηαηι [[| θ45. 
κατ᾽ ἔχουσα ῬΘη ]οῖτι5: κατέχουσα οὗ 
καταχέουσα ᾿ τὸν ἀἀαϊξαπ) ἃ ΕἾο- 
τοηΐο Οἢγβέϊδηο ἢ 046. χουσ᾽: σχοῦ σ᾽ 
Βοπί!οῖιβ, ἔχουσ᾽ οοαϊοο5 ἢ 00. γε- 
νόμενον θο] 185 Μηοι. Π, 109: 
λεγόμενον ἢ θ07. τἀψήκτῳ Οοθείαβ: 
γ᾽ ἀψήκτῳ ἢ ̓γὼ Οοβοία5: τῷ [{ 00, 
λευκόποδες ἩοΥτηδηητι5: λυκόποδες 
1 6τ0. τοδέ: να]ρο τόδε [|| 618. λεπα- 
ροῦς Βομέ!οῖτ5: λεπαρᾶς [ϊ 616. δια- 
γράφω ΒομεοῖαΒ: διαγράψω οἵ δια- 



ΠΝ 

γράψαι ἢ] ΟΤδ, τὰς δ᾽: τη] τάσδ᾽ 
τἰ9. ἀφ᾽ Οο)οίαβ: ἐφ᾽ [[|091. ἐρεῖς: 
εἶ ἐρεῖς ΒΘ] 65 | 104, παύσεσϑε 
Βοηἐ]οπι5: παύσησϑε [ 100, ἄϑυμον: 
ἀϑυμεῖν Ὁ [ 29. στρούϑου ΤἸμ4οΥ- 
ἤπ5: στρουϑοῦ || (20. χϑὲς : 8 
τοὶφ ἡ [ᾷὃ 121. ἕλκουσιν : πλέκουσιν 
ΜΝ αἰκοποιάϊι5 || ἡδὲ ΕΣ]ΠΊ5]6 15: δὴ 
! 90. κατακαπτόμενα ῬγπηοἸκῖτι5: 
κατακαμπτόμενος Εΐγτη. Μ. κατα- 
κοπτόμενα οὖ κατασκοπτόμενα 60- 
(1665 |} 791. ἀλλ᾽ ἥξω: ἀνήξω Ὁ Ι 90. 
ἀμοργίδος: ἀμόργιδος νυ]ρὸ, 46 
απο αἸσίπιτ δῦ Εσαρτη. οπι. ον. 11. 
Ῥ. 10.}; 190. αὕτη τέρα Πἰπάοτῆιι: 
αὖϑ' ἡτέρα [ 99. ἀνέρχομαι Ῥταῃ- 
οκΚίπβ: ἀπέρχομαι ἢ 140. μαποδείρῃς 
Τιπμἀονῆμπβ: μὴ ἀποδείρης [ ἀρξης 
Οοθοίιϑ: ἄρξη || τοῦδε σὺ ᾿᾿ΘΙ5Ιρ 15: 
τούτου σὺ οἱ τοῦτο σὺ οο0616685, του- 
τουΐ Βαηί]οῖπ5 || 142. ἐπίσχες: 8ιὶ 
ἐπίσχεν τοῖτι5 ΘΙ ν ΘΟ βι15. 6556 ΥἹ- 
ἀοίαν αν ]ρ1α 15 [[- 74. γ᾽ ἐχϑὲς: γε 

» ) ) ΄ 

χϑὲς ᾿ὶ || τῦ7. οὐ τἀμφιδρόμια Βοπί- 
Ἰοῖπ5: οὐδ᾽ ἀμφιδοόμια οὐ οὔτ᾽ ἀμι- 
φιδρόμια ΤΥ], σὺ δὲ τἀμφιδρόμια 
ΒοΥρΊαα5 || 700. ἐγὼ δ᾽ ὑπὸ τῶν γλαυ- 
κῶν γε: ἐγὼ δὲ γ᾽ ὑπὸ γλαυκῶν ΒοΙ- 
βοίαβ || 001. κακκαβαζουσῶν Κ᾽ οϑ5- 
βίδμθιδ: κακκαβιζουσῶν τοὶααὶ ἢ} 
τ04. γ᾽ ΤοῦτναθαΒ: τ᾽ Ην, οὐ. Ρ 1 πὶ ἢ} 
108, στασιάσωμεν ΕἸ οὐ 5 (ΒΥ ]Β618- 
ῃὰ5: στασιῶμεν [ {{0. καταπυγω- 
γνέστερον ΥἱἹΌΪ Βαβρθούπηι δύ [ {1{-- 
180. δθο οὐΐϊδιη δηΐθ ΕἸΠΡ Θ πὰ 
ΘΠ οτΟ τα] 1 θυπιηῖ ἐΡῚ θα ηθαν 80. 
οὕτως ἦν : γα]ρὸ οὕτως ρταΘοΘαθῃ- 
ἘΡα5 ἱπηρὶίαν, 46 αὰοὸ αἰχὶ θη. 
βύδθο. 11]. Ὁ. 82, | 199. κἀνατείνας: 
οοαα. Δααπηΐ τὸ σκέλος ἀο]οίαππη ἃ 
Βρηθοῖο || 807. ἀίδρυτός τις Ῥοηί- 
16ῖπι5: τε ἀέδουτος ᾿ 810. τὰ πρόσ- 
ὦπα Ἡριυηδηηπ5: τὸ πρόσωπον ἢ 
811. Ἐρινύος ἩοΥτηδηπτι5: Ῥρινύων 
Ι 812. ἀο’ Ἡοιμηδπηῖβ: οὖν [101]. 
Ἰασπηϑιη ᾿παϊοαΐδηη οΟτηπιο 6 6χ- 
Ρ]Θἃ85 γΘ}015 εἰς ἀγρὸν ἔρημον Ι 810. 

11. οὕτω τοὺς πονηροὺς --- ἀντεμί- 
σει: ἰἴδ, ὑΥϑΏΒΡΟΒΙΙ νψα]ρὸ ΠΟΟ ΟοΥ- 
ἀἴπηθ βουρία οὕτω κεῖνος ὑμῖν ἀντε- 
μίσει τοὺς πονηροὺς ἀνδραςαεὶ ἢ 811. 
ὑμῖν: νασο ὑμῶν, Βουρκῖ5 ἡμῖν ἢ} 
822, ἔδεισά γε ΘοΥταρύπιτα οϑ [[ 824. 
σάκανδρον διϊάα5: σάκανδρο᾽ ἢ 891. 
ἄνδο᾽ ἄνδρ᾽ ἘἸ]οΥΘὴ5 ΟΠ ΤΙ Δ ΠῸ5: 

ΑΘΝΟΤΆΑΤΙΟ ΟΕἸΙΤΙΟΑ 

ἀνδρ᾽ || παραπεπληγμένον: διαπε- 
σελιγμένον ἡ 899. 94, ΤιγϑΙβίσαϊαβ 
σομθ πον ᾿)ο τοι, Μυυν πα 8 
ἀοα 1  Βουρκίι5, να]ρὸ ΓΥΎΝΗ 894. 
ὀρϑὴν : ἴονϑδῃ ὀρϑὸς ||) 890. ἤδη 1)0- 
Ῥγδθαβ: εἴη [| 849. σοι δαϊα! Ροτ- 
ΒΟΠΠ5, Ρ]15. αἰ] 10. σα Θ οα]ο δηΐθ 
Οοβθοίαμῃ ΝΙ, Ρ. ΟἹ, ααἰ ποαπθ ἢϊο 
ΠΘαῖΘ. Τα] 015 4115. ἰοοὶθ οΥἸΤ600- 
ΤῸΠη ΘΟΠΙΠΊΘΗΐΑΙΙΟ5 ᾿πϑροσχὶῦ: 4110- 
αα1 νἱαϊββοῦ ν, 6]. δὕϊδπι βθηπθη- 
[1 νοῦθα ἴῃ ΟἸΠΠΐθτι5 110 715 5160 
αὖ 056 ἢδ66 ΘΟΙΎΘΣΙ556 5101 να 6- 
ἔα Βουϊρίδ 6556} παραμένουσ᾽ ἵπερι- 
μένουσ᾽ Τ)οΟΡταθαβ [ 801. ᾿κκαλέσω 
Οοροίαθ: καλέσω |) ̓ γὼ Μυρρίνην 
Ἐηρογαβ: ᾿γὼ τὴν Μυρρίνην οοῆϊ- 
665, τὴν Μυρρίνην ΒγαποΙκῖ 5 || 802. 
ἁνὴρ: ο04α, ἀνὴρ [[Παιονίδης: Πεο- 
γνέδης ῬΘΠΌοἰπι5 || ὅ02, ἔγωγέ σοι γ»ὴ 
ΒΘμΎ]οῖπι5, ἔγωγε νὴ Θ061665 [[ 800. 
ἔχω δὲ τοῦϑ'.: ἐγὼ δὲ τοῦϑ', Βενρ- 
Κιὰβ [[ 860. ἔγωγ᾽ ἔχω βίου Ἡοντηδῃ- 
Π15: ἔχω γε τῷ βίῳ ὁοαϊο65. ῬΟΒ515 
οἰΐδιη ἐγῴδα τῷ βίῳ ο11.869. αὖ 6ρο 
ΘΟΙΪΘΟΙ ΟἸτὴ δὲ παροῖ οβοίαβ;: αὐ 
Ῥτδοϑίαν ΠΠ1πα || 860. αὕτη Βὶ 8111 66, 
αὐτὴ να]ρο || ̓ξῆήλϑεν ΒΊοΥΘη 5 Ον]- 
βϊαητθ: ξυνῆλϑεν [|811. κάλει: ᾽᾿κκά- 
λει Βουρ ῖαβ || 884. οἷον τὸ τεκεῖν: 
δηΐθ πᾶθο δχοῖ αἱ ξουίαββο φεῦ νο] 
5111}15. που] οο [|τέ γὰρ πάϑω: 
Βαθο δηΐθ ΕἸ ουθηΐθπι (ὐΒυ ΒΕ 18 ΠτιΠὴ 
ΟἸμθβῖαθ {Ἰθαοθδηίαν [88ῦ. γὰρ: 
μὲν Βταποκίπθ [ δὅ88, δή ᾿σϑ᾽ ἃ 
Βοιῃί]οῖαβ: δ᾽ ἡσϑ'᾽ ἃ οἱ δῆσϑ᾽ ἃ |} 
καμ: τι] πὶ καί μ᾽ || 895. διατιϑεῖς: 
διατίϑης ὨΙΟΥ͂ 5 || 898, δ᾽ 48 6]- 
αἴ Οοθοίαβ [{901. 902, ἣν: ὧν Π0Υ] 
Ι 904. κατακλίνηϑ'ε Ε]ΤΉ5]61π5: κατα- 
κλίϑητε ἢ 9060. μυρτίον ἘΏΡΘΙΤΒ: 
μύρριον οὗ μυρρίνιον ΘΟαΙο665; ἔοτ- 
[8.556 Πῆῃυρρίνιον ταὰίαῖο γΘΥ ΒΟΥ 
οταϊη6 σϑυττη δὲ || 909. μέντοι Απρ..: 
μέν σοι ναϊρο || 911. ὅπου; τὸ ΒοΙ5]- 
σἴπιβ: ὅπου τὸ να]ρὸ || 912. ἂν ἔλϑοιμ᾽ 
Βηυαμοϊεῖπβ: ἀνεέλθοιμ | 918. τῇ: ἦν 
τῇ || 910. τρέποιτο ᾿Ἰλάοτῆαβ 
Ο17, μή σ᾽ ἐγὼ : τα )}ῖπ οὐ μή σ᾽ ἐγὼ ἢ 
918, κατακλινῶ: κατακλίνω Ἐὶ || 920. 
κἀγὼ: καὶ δὴ Ηδιπδίτουιιβ, αὖ οδὲ 
995 [| 921. οὐδὲ δέομ᾽ Βοπίοῖαδ: οὐ 
δέοι οὐδὲν οὐ οὐδὲ δέομιαι οὐδὲν 
929, δὴ πάντ᾽ ἔχεις ἨΔΥΊΔΙΚοτιι5, (ἊἹ 
παθ69 Μυυνπηδ8 οομ  πιϑη 48, 6580 



ΤΥΞΒΙΒΥΠΝΑΤΑ 

Ἰῃξ6]]οχῖέ, απ γα]ρῸ ΟἸοβῖδο βἰηῦ: 
τῸ ὄχεις ΠΟΥ ἔχω || 990. ἅπαντα 
Ὡς απο Ἡδπηδκουῖπι ΜΙ γυυ μη 6 
οὐδηΐ || 999. ἀλλὰ :να]ρὸ ἄρα (ἄρα ὁο- 
ἀ1665) οὕ οατῃ ΟἸη 5ῖαθ νου 5 νὴ σύ 
ἀπολοίμην οουϊαποίαππι [[| 994, οὐδὲ 
δέομαί γ᾽ ΠοΟΡταθαΒ: οὐ δέομαι ἴγωγ᾽ 
εὐ οὐ δέομαί γ᾽ ] 942, οὐχ ἡδὺ τὸ 
μύρον μὰ τὸν ΑΤπόλλω τουτογί: 
τι οὐχ ἡδὺ τὸ μύρον; ΚΙΝ. μὰ τὸν 
!πόλλω οὐ τουτογί αὖ ργϊοτὰ Μγτ- 
τ ΐηδ6 σομ Ππιϑηΐαν ᾿ 944. ῥόδενον 
Βουρκίαβ: ῥόδιον || 945. ἔα αὐτ᾽ ὡ: 
ἔασον ἘοἰδΙρῖτι5 || 440. πρῶτος Τ᾿: 
πρῶτον || 900. ταυτηνὶ ΠΘΙΒΙΡΊΙΒ: 
ταύτην ᾿ θῦϑ, τιτϑήν ΤΙ Πἀοτῆπ5: 
τίτϑην ᾿ 909. ἐν δεινῷ γ᾽ ὧν: ἐν 
δεινῷ γ᾽ ὦ ναϊρο, ἡ δεινῷ γ᾽ ὦ Ὁο- 
Ῥοίαβ || 902, γὰρ ἔτ᾽ ἂν: γὰρ ἂν ἢ 
να]ρὸ || 904. ποῖος δ᾽ 56Π0]. ἤδη. 
224. ποῖος δ᾽ ἂν οἱ ποῖος ἂν ΘΟ΄ 1665 
Ι 912. μιαρὰ ΔΙΑ οὐ Βορατανὶ απο 
γΘΙΒΆΠΊ ἃ ΒΘ] πη Γ101|5 |} 91. τ0. καὲ 
σιρηστῆρι ξυστρέψας καὶ 5601 510 ο- 
Ροίαβ [| 916. ξυγγογγύλας Οοθοίαθδ: 
ξυγγογυλέσας || 980. γερωία 4 ]οΚο- 
ὩΔΥΠι5: γερωχία Τὶ αἰαπο, γερωσία 
ΑΖ || 982. σὺ δὲ τίΞ; πότερον Β͵Ί56- 
ἰπ5: σὺ δ᾽ εἶ πότερον οἱ σὺ δ᾽ εἶ 
τίς; πότερον ΟΟΘΙΟ65 ! 988, πα- 
λαιόρ γα Βρηίοῖαβ: πάλαι ὄογα ἢ 
ΔΙΠ!}16]6, παλαιός γα οὗ παλεός γα 
ΤΘ]1αα], σπαλεόρ γα ΤΪΠοΥῆ5, 88 
πάλαόρ γαν [ 989. ὥνϑρωπος Τοιι- 
Ρῖπβ: ἄνθρωπος [[Α3998. εἰδότ᾽ ἐμὲ 
Ῥουβομαβ: εἰδότα με [[ 998, ἄρχεν: 
ἀρχὰ μὲν οο4 1665, ἄρχε μὲν ΠΘΥΙΠΔη- 
Ὡὰ5, μὲν ἀΘ] θη τὴ 6556 νἱαϊξ Επ- 
Βοτὰβ [|ΑΆ999. ἔπειτα τἄλλαι ἘΠπι5- 
Ἰοῖα5: ἔπειτ᾽ ἄλλαι, ἔπειτα ἄλλαι, 
ἔπειτα δ᾽ ἄλλαι ]ὶοτὶ [ ἅμα: ἁμᾷ Βοτρ- 
Κιὰβ [100]. ἀπήλαον: ἀπήλασαν 4, 
ἀηαρ Επροτιβ ἀπήλααν ᾿ 1002. μο- 
γίομες ΠΘυταδηπιβ: μογέομες οὐ μο- 
γιῶμες ἢ} 1008, ὑποκεκύφαμες ΗΠ τηὰ- 
Κοιιβ: ἀποκεκύφαμες [[100Ὁ. ἐῶντε: 
ἐᾶντι Ἐ]τ 5] οἷτι5. || πρίν χ᾽ ΕἸΤ 5] οἷαβ: 
στρίν γ᾽ οἱ πρὶν || 1018. παντᾷ Βοπηί- 
Ιϑῖὰβ: πάντα ᾿ 1010. σὺ «ααϊαϊι 
Βομ οἶα [[ ξυνεεὶς Ἠ ΘΙ ΒΚῖπι5: ξυγε- 
εἴς ΘΟ(Ϊ065, ξυνίεις ογρκὶαβ [] ἐμοὶ 
Ἡδυτηδπητι5 (6 πηθίυὶ5 ". 90: εἰπέ 
μοι [} 1017. σοι βέβαιον ἐμὴ Ἡοστηδη- 
Πα5: σὺ (ν6] σοι) βεβαίαν μ᾽ {{ 1019, 

ΧΥ 

νῦν δ᾽ οὖν οὔ το!ααὶ [[ 1090. ὅρα 
ΠοΡτγαθαβ: ὁρῶ || 1020. κε ο- 
Ῥγϑθιιβ: κᾶν [ με μὴ ᾿λύπεις ΕἼΟΥΘΗΒ5 
ΟΠ νἸβδηαβ: μή με λυπῆς (λυπεῖς) [} 
σοῦ κἂν: σοῦ γ᾽ ἂν Ἐ || 1080. ἔφυς 
Βγυποκίαβ: γ᾽ ἔφυς || 1095. πάνυ ΕἾο- 
ΤῸΠ5. ΟΠ ΒΕ ΔΗ5: γε πάνυ ᾿ 1091. 
ὥρασ᾽ πα οΥῆπδ5: ὥρας σοα 1665, οὗ, 
[θη Ηδυτηδηπιπ ρτϑαρῖ. ἘΡΙί. 
ἀοοίγ. τηθίγ. ἡ. ΧΥ͂ΙΙ 5αα. | 1049. 
ΧΟΡΟΣ ΔΌΒπο ρτὸ ΧΟΡΟΣ ΓΥ- 
ΝΑΙΚΩΝνΟΙ ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
ΡῬοβαῖ ΕἸ ΟΥιιΒ. ΘΔΥΤΉΪη5 Πτιῖτι5 τὰ- 
ΟΠ 6 δηΐθ ΕἸ. 5] ΘΙ ΠῚ ΡΟΥΞρΡΟχο- 
ταῦ ΗΥΔΉΠ115 ἴῃ ΠΠΌτΟ (6 τηθίυ5 ἢ} 
10ῦ8. ὅ4. πλέα ᾽στὲν ἄχομεν Βατγρο- 
51π5: στόλλ᾽ ἔσω ᾽στὶν κἄχομεν ᾿! βαλ- 
λάντια Ἐὶ δἸΠαπ6, βαλάντια ναϊρο [} 
10ῦ8, ἀποδῷ Βτηυαποκίπβ: ἀποδιδῷ 
[ 1060. ἔτ᾽ ἔτνος ΒΗ οἰβιρίαβ, ἔτνος 
ΕΠΡυ], δὴ ἐτνίον ἡ [[ 1002. 65. κρε᾿ 
ἔδεσϑ᾽ ἈοΙβΙρῖα5: κρέα ἕξεσϑ᾽ {[{1011. 
12. ὡς ἡ ἘΠ Β]οῖι5: ἴσως δ᾽ ἡ ἢ 
1016. δὴ ΤοΡτδᾶθιιβ: δὴ Π0τὶ, δεῖ 
Βομή]οῖπ5 [ ὑμὲ Ἐπρογιβ: ὕμμε [} 
1017. ἥκομες: ἵκομες τϑοίθ Βοτρ- 
Κῖπ5 || 1019. δέ: σι]ρὸ γε, ΒοίΠΠπι5 
τε ᾿] 1080. κα Ἐῃροταβ: κἂν {{ 1081. 
ἁμὲν Βναποῖκῖαβ: ἁμῖν 1080. φροά- 
σειε ποῦ : ΤῊ] τὴ φοάσει ὅπου || ΤΌ8τ. 
ἄνδρες: ἄνδοες Ἰιρυὶ [|| 1088. »όσος 
ΒρΙβιρίαβ: νόσῳ || 1090. γα ΠοΙδ]- 
δῖαδΒ: γε [ ἀμιβαλώμεϑα Βναποκίαβ 
ἐμβαλώμεϑα || 1097. αἰσχρά γ᾽: αἴσχρ᾽ 
ἄν τϑοίβ Βουρκῖαβ [| Τ008. πολυχα- 
εἶδα: πολυχαρίδα νυ]σο, πουλυχα- 

οίδα ΒομίΠοῖιβ || κα Βουρκίαβ: γ᾽ αὖ 
οΟὐ͵ο65, τοί κ᾿ ΒΙαγαθβϑίαβ, τὰν 
ΕἸΠΉ5] 615 || ̓ πεπόνϑεμες: πεπόν- 
ϑαμες νυ]ρο, ἐπεπόνϑεμες ἘΠνη8- 
Ιοῖπ8 [|1099. αὐ εἶδον: αἴκ᾽ ἴδον 
γα]ρὸ,, αἴκ᾿ εἶδον ΒΥταΠΟΙῖι5 || ἁμὲ 
τῶνδρες ΤΟΪΤη5] οἶπι5: ἁμὲς ἄνδρες Ἐ. 
ἁμὲ γ᾽ ὥνδρες Βναμποκίαβ {{{1102.. γ᾽ 
οὑτοιί (οθοίιβ: τουτογέ οοαϊοροε, 
ταὐτογί Βομπίϊοῖπ5 [ 110. καλῆτε 
ΠΕ ΩΡ ἀκα καλεῖτε Ατπιρ'., κἂν λῆτε 
γα]ρο, κἂν λῆτε οἱ ΒΌΡΤἃ ΒΟΥ ΡΠ ΠῚ 
καλεῖτε Ἀ, Ὁ ΒΟΚΚοτ5. αἀποίες 
ἐνιφ. α τϑο. πιαηιι" ἢ τὰν “υσιστρά- 
ταν ΠΥ ΒΟΒΙρΊαΒ: τὸν «Τυσίστρατον 
[ 1106. {. “ΘΗΝ ΑΤΟΙΣ φυϑθβου- 
ρϑ10 Βουρκίαβ ἢ 1109. ἀφελῆ ἁἀαϊαὶ 
Ι 1119. ἢ»: κἣν ΒροΥρκιαβ, Δ] 1} 

νυνὶ δ᾽ οὔ ΒοΗΙ]οΙ5: νῦν» δ᾽ οὔ Ν᾿, κἂν ἢ 1191. τούτου ΟΡ τδοῖιβ: τού- 



ΧΥῚΙ 

τους || 1129. δ᾽ ΒοΡρΊ 5: 9᾽ ν]ρο, 
τ᾽ Ἐ || 1125. αὐτὴ δ᾽ ἐμαυτῆς: αὐτὴ δ᾽ 
ἀπ᾽ ἐμαυτῆς τ᾿ ὁ |{ 1120. τοὺς δ᾽: τούς 
τ || 1129. ἐκ ΒΘηΈΠ 65: τε ΘΟ 1668, 
γε Βοίμπιβ [|{{1192..ἀλλους :ἀϑλους ἢ} 
1199. στρατεύμασιν Ἐ᾿ΘΙ5]εῖπι5: στρα- 
τεύματι 1071, αποα τονοοϑησαμ Ἐ 
1148, ἀδικεῦμες: αδικοῦμες ντ]ρο, 
ἀδικιοῦμες Τὰ [ ἄφατον ὡἘς καλὸς 
Βομίοῖα5: ἄφατος καὶ καλὸς οοα!- 
665. 8 ἁπαλὸς καὶ καλός || 1149. 
αὐ οἴει Τ) ΟὈταΘαΒ: οἴει [[ 1109. ἑταί- 
ρους δυϊᾶδ85: ἑτέρους || 1104, Ἱππίου 
ῬυπηοΚΙα5: ἑππίαν οΘοαϊοθ5 σα] 86, 
ἑστστίους ΘΟΟ]665 ΑΥΙΒΙΟΡ Δ Ώ15, Ἱπ- 
στία Ἰζυιβίοτιιβ, Ἱππίᾳ Οαϊδίοσαπβ 
1154. ξυνεκμαχοῦντες: 50. ΡΘΠΘΈΠῚ 
ξυνεκμοχλοῦντες | 1100. κηήλευϑ'έ- 
ρῶσαν ἘΜΠΥΉΒ]οΙ5: καλευϑέρωσαν ἢ} 
1159. γε Βοίμιιβ: τε [|| 1102, λῶμες 
Βομί]οίπβ: λώμεσϑ᾽ [ τοὐγκυκλον: 
τὠγκυκλον ὃ [[1108. ἀποδόμεν θγπη- 
οΚιαθ: ἀποδῶμεν [|| 1104. ἅσπερ 
Βουρίοσιθ: ὥσπερ |] δεόμεϑα ἘΠτη5- 
1οῖα5: δεόμκεσθϑα [ βλιμάδδομες Βυαη- 
οκίαβ: βλεμάττομες || 1105. δράσομεν 
Οοοίαβ5: δράσετε [ 1101. χωρίον 
Βϑηίοῖαβ5 : χωρίου [| 110].οὐχὲ: οὔτε 
[ λεσσάνιε 15. Ὑ Οπδῖα5: λυσσάνιε |} 
1112. τοῖν σκελοῖν ΒΘΗ]Θῖπ5: σκε- 
λοῖν | 1114. πρῷ ΒΙιδοίαθ: πρόκα 
Βουρκίαβ, πρῶτα Θ061665, Δ προτί 
Γ 1180. γῶν: να]ρὸ γοῦν [ 1188. ἕως 
Ἠδιμδκοῦαθ: ὅπως [|1187. ἀλλ᾽ -- 
τάχος: Τι)γδιδίγαϊαθ οοηςπιαὺ Β66- 
τἶιι5, αὖ αϑῇ ἴῃ Αὐρ. [|| 1188, ὅστᾳ: 
ὅποι | τάχιστ᾽ ἄγε ΒΘΟΥΪ 5: τάχιστά 
ε} 1190. ἐστέ μοι Βϑῃί]θῖπι5: ἐστὲ» 

ἐμοὶ ᾿ 1198, σεσημάνϑ'αι: σεοημάνϑω 
Ἡδιηδκοσι [120]. χάττ᾽ ἂν Π)1556- 

. ΠΟΎΣ ἱΚΔῚ ἐρν π Ὁ " 
ὨΪὰ5: χ᾽ ατ᾽ οὗ χα τ᾽ [1211]. σάκκους 
ΒομΆ]6πι5: σάκους |] 1214. οὑμὸς αὐ- 
τοῖς ΒΘ, ]ο 5: αὐτοῖς οὐμὸς [|1210-- 
41. 46 Ῥουβο 5 ῬΟΥΒΟΠ ΘΙ ΠΊΠ 116 νἱ- 
ΟἸΡα5 ν. ΗΠ δι κου, 4 Θ1ὴ 5θ οι 5 
5ατη [| 1210. ϑύραν" παραχωρεῖν οὐ 
Βρηῃί θα: ϑύραν σύ" παραχωρεῖν 
ΘΟΔΠρον, ϑύραν. οὐ παραχωρεῖν 
110τ1 [{[1218, 19. τὸ χωρίον. οὐκ ἂν: 
μὲν τουτογί, κοὺκ ἂν ΠΑ ΚοΙαβ [} 
1220. χαρίσασϑαι προσταλαιπωρή- 
σομεν θη.) οῖπ5: χαρίζεσϑαι προσ 
ταλαιπωρήσαιμεν ΘΟΘΪ665, χαρίζε- 
σϑαι ταλαιπωρήσομεν ΕἼ το 5 ΟΠτ]- 
βδη5, χαρίσασϑαι προσταλαιπω- 

ΑΘΝΟΤΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ 

ρήσομαι ΕΏροττ5 || 1224, οοΥὟ. ηὐω- 
χημένοι [[1228, ὁτιὴ ΒομΙ]οΙα5: ὅτε 
1290. πανταχοῖ Βυπμοκῖίαβ: παν- 
ταχοῦ 1100] ἢ 1242, πολυχαρείδα: πο- 
λυχαρίδα ναϊρὸ || 1248. τε: γα Βτπη- 
ΟἸπα5, γε ΠΥ] || κἀείσω ΜΘαγβῖαθβ: 
καΐσω πὰ, καὶ κινήσω γο]1αα] [|[1244. 
χαμ᾽ ἀεισμ᾽ ἁμᾷ: κὴης ἡμᾶς ἅμα να]ρο, 
καὶ ἡμᾶς ἅμα Ἐν, κῆς ἄμ ἀσμ᾽ ἁμᾷ 
Βουρίτι5 [[ 1245. τοῖς κυρσανίοις: 
γα]ρὸ τῶς κυρσανίως || 1240. ὑμᾶς 
ὁρῶν Βρηί]οῖαβ: ὁρῶν ὑμᾶς || 1240. 
τὰν τεὰν Β:ΤΘΙ]απΙ τάν τ᾿ ἐμὰν] 1250. 
οἶδεν: δι εἶδεν ὑ 1252, πρόκροον: 
σπρώκροον τοοῖίθ ΑὮγθηΒ 618]. (οΥ. 
204 [| σιοείκελοι: να]σὸ ϑ'εείκελοι ἢ} 
1204. ἁμὲ Ἐπ ροττι5: ἀμὲ [|| 1200, ἀγεν 
ΒοΡΡΊοσαΒ: ἄγεν [ 1200. ϑάγοντας 
ΒουρΊοσιβ: ϑαγόντας [ 1259. ἁμᾷ 
ἅμα 10 τἱ || καττῶν Πριδὶρίαβ: καὶ 
κατὰ τῶν οἱ καὶ κατῶν || ἀφρὸς: 
λύϑρος | 1202. ἀγροτέρα “ρταμι: 
ἀγροτέρ᾽ ἄρτεμε συϊοὸ [ ὥρταμι 
οθηΐα5: ρτεμι ΠΥ], “τρέμει Ἐὶη- 
δοσαβ [[120Ὁ. σεά: σιᾶ ᾿', σεία (ο06- 
ἰὰ5 [1200. αἰὲς: ἀὲς ΒΆΓΡ 515, ἐς 
αἰὲς ΤΠ ἀοτῆϊ5 |} τ᾽ Βομδθίοσγαβ: δ᾽ ἢ 
1207. ἱπορία νϑυθἃ ταῖς (ταῖσιν ΤΠ) 
συνϑήκαις ἀ6]16Υ], ἀ6] νέαι ΘΕ 18 
Ἡδπιδίτουιιθ [1218, παυσαίμεϑα: 
ΒΊΟΥ βο ἢ α5: σπαυσαίμεϑ' [ 1214. 
τασδεδὲ ΤΙ ἀοΥΗ͂πΒ: τάσδε τε Κι, 
τασδεὶ Β]ατ65 1Π0υ] [|1219. ἐπάγαγε: 
γα]ΡῸ ἔπαγε [| 1281, ἀγέχορον 156 γρ- 
Ιοσιι5: ἄγε χορὸν || 1289, βακχίσιν οἱ- 
νάσε: ψα]ρὸ βάκχειος (βακχείοις 4) 
ὄμμασι [ δαίεται: ΟΟ ΘΟΥΓΕΠΡ {11} 
οϑύ {[128ὅ, Ζία Ἐ]οΥ ἢ 5. ΟΠ] νΙ561ἃ- 
πα5: διά ΠῸῚῚ [|1289. ἀγανόφρονος 
᾿οΙβιρῖαβ : μεγαλόφρονος 1299. 
κλέωα προυιδ: κλεῶα [ Ἀμύκλαις: 
μαϊο αποα Δα ῃϑοιθῦ νπ]ρὸ ἄπόλλω, 
ἀοΙ ον Ὑ Δ]ΟΚομδυῖα5 [[ 1900. ἄνασ- 
σαν 6 ΒΌΠΟΙΙΟ ἔρθιιβ: “σάναν ἢ 
1902. πὰρ Επροχιιβ: παρ᾽ [[.1904. ὦ 
εἶα ΒοΥρ κῖπι5: ὦ εἶα Ἰζιδίουιι5, ὡΐα 
Ἐν, ὦ εἴα 4111} 1908. χάτε ΕρΘΥ5: 
ἅτε Ῥυαηοκῖα8, αἵτε 01] || 1911. ἀγ- 
κονιῶαι (--- ἰωαι) ἘΘΙβίραβ: ἀγκο- 
νεύουσαι οὖ ἀγκονέουσαι ἸἰὈτὶ; Ἰοοτ5 
ΠΟΙ ππ Ρουβαηδίαβ [Α1912. ἅπερ 
Βυαμποκίαβ: αἵπερ [[ 1919, παδωᾶν 
Κορηΐα5: παδοᾶν οἱ παιδωᾶν 1011 
1910. 17. παραμπύκιδδε τᾷ χερί, πο- 
δοῖν τε: γὰ]ρὸ παραμιπυκίδδετε, χεοὶ 



ΤΗΕΒΞΜΟΡΗΟΕΙΑΖΕΌΞΑΙ 

ξε χειρὶ) ποδοῖν τε [ 1919. ἁμᾷ 
ΘΥΠΠΒΠΗϊ5: ἅμα ἵ χορωφελήταν 

Ἡουδηηῖδ5: χοροφελέταν οὗ χωρο- 
φελέταν ᾿ 1921. ὕμνη Ἠθτιπδηηα8: 
υμνει. 

ΤΠΗΒΕΒΜΟΡΗΟΘΕΒΙΑΖΙΌΞΑΕ 

Υ.1. ἄρά ποτε: οοαϊοο5 ἄρα σπτότε 
Ι 8. οἷόν τε: οοαϊοο5. οἷόν τε [] ὃ. 
ταῦϑ' Ηδιλάκουι5: πάνϑ' {| 12. Ροτ- 
5085 Ἰδέ χη Το ταθαβ πὖ αἸβέη- 
οἴαθ βαπΐ ἴῃ Ππηΐ{|πᾶ; νπ]ρὸ οτηπΐἃ 
ἘατΙρΡΙαΙ5 βαηΐ || 10. αὑτῷ Ηδιηαῖκο- 
γι: αὐτῷ || 10. πρῶτ᾽ ἐμηχανήσατο 
ΚΚυδίοτιι5: πρῶτα μηχανήσατο 18. 
ἀκοῇ δὲ χοάνην Τ)οῦ ταοι5: ἀκοὴν δὲ 
χοάνης ἢ 21. οἷόν γέ Ἰθτηπηδ, Β6ΠΟ]Π: 
οἷόν τε ΘΟ(1665} τοὐστὶν ΕὙΪΕΖΒΟΠΙΙΒ: 
πουὐστὶν ἢ! 29. ἐξεύροις Ῥλοἰπκίαδ: ἐξ- 
εὐροιμ᾽ ᾿] 24. προσμάϑοιμενν 6118τ|- 
τιιθ: προσμάϑοι μὴ σΟαϊο65 ᾿ 20. 
Ἡρακλέα: Ἡρακλῆ 1ϊπαοτῆιπ ᾿ 21. 
σιώπα 1) ταθαβ: σίγα ἢ 28. ἀκούω 
Βυαποκίαβ : ἀκούσω ἢ 29. ἐνθάδ᾽ 
δ Ιδαθυιβ: ἐνθάδε δ᾽ ᾿ὰ, ἐνταῦϑ'᾽ 
ψα]ρὸ || 94. οὔπω γ᾽: οὗτοι γ᾽ γα ]ΡῸ 
Ι ϑδιοϊμαί γε: ἔοικε ναϊρο [|} 90. 
αὸς ϑδυϊάαβ, λεὼς ΘΟα1065 [|| 40. τί 

λέγει, αὰδ6 ναϊρο ΕασρΡ1α 15 βαηΐ, 
ΜΒ ΟΟμο ]ραὶ, αὖ ἔθος οἴ δπη, 
ΘΟ 6611π5 Μποπι. Π|, 210 || λέγει Η615- 
Κια5: λέγεις |[ ὅ0. πράμος: πρόμος 
τοοῖρ ΚΟΆΠ ρου [| 9. ἁψῖδας δα]445: 
γογάσπίδας ὅθ. γογγύλλει ῬοΥβοπαβ: 
γυλάζει || 8. ἀγροιώτας Βοπί]οίπ5: 
ἀγριώτας ᾿) ΟἹ. συγγογγύλας ΠΡ ΘΤᾺ5 
τη} 15. ὉΠ ηΪ5. Θηΐθ ἐδθθίμαν; συγ- 
Πρ ῳρρλί Βχυαποῖῖιβ, γογγυλίσας 
ΤΌ τὶ, ἴα αἰ 5 απᾶθ ππϊὸ αὐ ἀπηζας 
σγουρὰ καὶ συστρέψας ἀ6]ονὶ Ργ86- 
οαπίο ΟοΡοίο [[| 09. ϑύραζε Θχοιη- 
Ρ᾽αν Ζαμποϑί: ϑύρασι [ 0. 11. ροτ- 
ΒΟΒΘΊΤΩ Ὑ1065 ἴῃ Παηέ!η8, τη8}}6 α15- 
ἐἰϊποίας τοῖο αἰβεϊηχι Κα ἀβίοσιιβ, 46 
ὅν ν. Ἐπρογυαμ ἢ 14. ἐμόν: ἐμὲ 

ΓΌΠΟΚῖτι5 || {{, ζως:να]ρο ζῶν {{τ9. 
δικάζειν: καϑίζειν Οοθοίαβ || 86. δὲ: 
καιά γ᾽ ἂν ΒοΙΠροΥ: δὲ καὶ ἂν Νὶ, 
Ζ4ἰ« δίκαι ἂν Ατρ. αἰΐααο || 87. ἐκ 
τούτων ἸοΥΡΊοΥαΒ: ἐκ ταύτης ΤΥ] [} 
90. χὰν ΜανκΙαπαι5: κἂν || 91. φανε- 
ρῶς Οοθοία5: φανερὸν || 90. καὶ στοῦ 
᾽σϑ; ὅπου ᾽στίν; οὗτος: νᾺΠΡῸ καὶ 
στοῖὸς ἐστιν οὗτος; Ϊ 90, μελῳδίαν: 
γα]ρὸ μελῳδεῖν ἂν [[ 100. δὴ ωνυρίζε- 

Αὐ ἰδ ΟΡ]ιανὶς υοἱ. 1]. 

ΧΥΙΙ 

ται: ν]ρὸ διαμενίρεται  ΘΟΠ]Θοἔα ἢ 
τ 511, διεαμενυρίζεται 1001 [101]. 
χϑονίαιν: Ἰοσο αῖτν χϑονίαις, ταθ- 
του τη] τὴ τοῖν χϑονίαιν ἢ 109. πά- 
τρια χορεύσασϑε βοᾷ: πατοίδε χορει΄- 
σασϑαι βοὰν να]ρο, πατρίδι χορεύ- 
σασϑεβοᾳ Κ αϑίοτγα || 104. δὲ ααἀἸα τέ 
Π οιβιρῖαβ [[ Τθῦ. νυν) 1ηἀογῆϊπ5: νῦν 
Ι εὐπίστως: εὐπιϑ'ῶς 1π ἀοΥΗα5, εὐ-- 
σείστως ΠΘΙΒΚΙα 5: ἸΟΟτ15. ΘΟΥΤῚΡ 5 
[{106. ἔχει δια 1445: ἔχεις [ 101. νυν: 
να]ροὸ νῦν || ὦ κλῇξε: δὅπλιζε ναϊρο, 
λβιζε Ῥομίοῖτ5 [Π 111. καλλίστας 
ἀοιδᾶς (οΡοίιι5: καλλίσταις ἀοιδαῖς 
! 11. κόραν ἀείσατ᾽: κόραν ἄεισον 
1πα]οαΐα, δηΐθ κόραν ἰδοπηδ πη ρ6- 
τιι5, παρϑένον κόραν ἀείσατ᾽ Ἠοτ- 
ΤΩΒΠΉΙ5: ΡὈΙῸ ἀείσατ᾽ ἴῃ ᾿1 115 Θϑ 
ἀείσαντ᾽ οἱ ἄεισάν τ᾿ [ 117. σεμνὸν γό- 
ψον: σεμνὰν γόνον 1) ͵1]Π]ΟΥἤ 5: ἔοτ- 
58} σεμνόντονον [[ 120. κρούματά τ᾽: 
κροῦμάτ᾽ Επιροττιβ [[ ἀσιάδος : ἔοτ 58 
Δα. κειϑάρας Ε ποδὲ παρ᾽ ἔρ- 
ουϑμα φουγίῳ Ἐπιροτα5: ποδὶπαρα- 
ουϑμ᾽ εὔρυϑμα φουγίων σοαϊο68, 
σοδὲ παρ᾽ εὔρυϑμα φουγίων πα οΥ- 
Εὰ5 [{122..δενεύματα Βοπί]οῖπι5: δέα- 
νεύματα ᾿ 120. δόκιωιον ΠΙΠοΥῆιι8: 
δοκίμῳ ἸιὈτ], ουβαὴ δοκίμων [ 126. 
φάος ΕὙΪ(ΖΒΟΙΪπ5: φῶς || ϑεοῦ 86- 
α1αἹ 6ρὸ || οἴμασιν ῬοΥρΊκα5: σμμα- 
σιν ἢ} 121. αἰφνιδίου: ἀιδίου ἡ || 128. 
Φοῖβον ἀνακτ᾽ ἄγαλλε τιμᾷ: να]ρὸ 
ἄνακτ᾽ ἀγαλλε Φοῖβον τιμᾷ 194. 
νεᾶνις ἥτις εἶ Ῥογβοπιι5: νεανίσχ εἴ 
τις εἰ ΘΟα]065, αποα ἔπουηΐ απὶνεα- 
γνίσχ᾽ ὅστις εἶ βου] ονοηΐ [| 190. “υ- 
κουργείας Ἰ)ΟΌταΘαΒ5: “]υκουρνίας ἢ} 
147. παρεσχόμην: παρησϑόμ δὰ τυττῖς 
Κῖιι5. ξουβϑᾶη παρέσχετο 501]. ὁ ψό- 
γος [|ᾷ150. ἀεὶ ποιεῖ: ἃ δεῖ ποιεῖν 
να]ρὸ [[|158. Φαίδραν: «Φαίδρας ἢ 
154. ἣν ποιῇ Τϊπαοτῆμπδ: ἂν ποιῇ 
οοαἴοο65, αὖ στοεεῖ ΕὙἸΖΒΟΉ 5 || 198, 
ἑστηκὼς: ἐστυκὼς ναϊρο || 102. κά- 
χαιὸς: κάλκαῖος ΑΥΙΒίΟΡΠΔη65 Βγυ- 
Ζϑηία5 [ οἵπερ Βομ ΘΙ 5: οἱ περὶ 
Ἱ ἐχύμισαν: ἐχύλισαν ἡ || 108. τε κα- 
χλίδων: τε καὶ διεκίνων οοαϊοοβ, τε 
καὶ διεκίνουν ϑιιϊᾶδθ, τὲ καὶ δὲεε- 
κλῶντ' 'ΓοΟτρῖπ5, τε καὶ δεέκλων Βθοτρ- 
Κῖπι5 ; Θουτοχὶ ργαθοαηίρ ΕὙ  ΓΖΒΟΠΪΟ, 
απὶ καὶ δεεχλίδων [{1θὉ. ἠμπίσχετο 
ἘΣ] Ί5]6 15: ἠμστέσχετο ᾿ἰὈτὶ, αποὰ 
τονοοδπάμπῃηι 108, φΦιλοκλέης Βοιῖ- 

" 



ἘΥΤΠ1Π 

Ιοῖαβ: Φιλοκλῆς [ 109. Ξενοκλεης 
Βομε]οἶπβ: Ξενοκλῆς " 118. βαῦζ ζων: 
ΠΝ βασανίζων [ ἡ ᾿ΣἸπη5] 6 ῖπι5; ἢν [} 
1τῷ. καινῇ 50 ο Ἰβία : κοι ΠΠ 180, 
μου, σαφῶς: μου σοφῶς ΒώμΠοϊας, 
ῬγαΘοΘ ἀομ ΕΠ ιι5 σοφῶς ἸπηθῸ 5 Ϊ 
190. καὶ γὰρ αν δῖα δ5, καὶ γὰρ || 204, 
νυκτερήσια ΠοΡταοαθ: ψνυκτερείσια : 
Π 209. σύ γε ΗΠ ΘΥΠΙ 15: γε σύ Ὶ 210. 
Εὐριπίδη ΤἸτ 5] οἶδ: ΠΥ] ᾿υρεπί- 
δὴης ἐν στῖπη 1σ τι Ἰ ρ 115 γΟΥθῚ5 Θοὴ- 

: στρᾶτϑ' 

ὅ τὸ τρεν 1 Ἰππεη τ πες τ ἅν σοι 
οἵ δοκῇ Π᾽ΟΡΤΆΘΙ5 Ι ὙΠ: 
Κονασ᾽ ὡς, ἴοτί. εἰ [} μὴ ΠΤ 
᾿καυτὸν ΤΠ) νυ ΘΙ 5: μη διδόναι γ᾽ 

αὐτὸν (ἐμαυτὸν Αὐρ. τ 1.) οοαι- 
665 219. νυ»: νῦν ο 222, ὥμοι: οἵ- 
μοι ΙμἀοΥἤα5 [[ 225. 4ήμητρ᾽ ἔτ᾽ 
ῬΌΟΥΒΟΠΤΙΒ: Ζ4ήμητρά γ᾽ || 290. ἀτρέ- 
μας αὐτοῦ Τχυϊ κει ξητς ἀτρέμα σαυ- 

τὸν ἢ} 2391. μυμῦ ΠΙπἀονῆιδ: μὺ μὺ ἢ} 
ΞΡ Πο] 994. 2090. φαίνει Ἰ)ΟΌταΘαΒ: φανεῖ | 29 
ϑεᾶσϑαι σαυτόν Ἰ᾿οΥΒοθ 5: ϑεάσα- 
σϑαι σεαυτὸν | 290. Κλεισϑένη 1)1ν- 
ἀονῆαβ: Κλεισϑένην [ 242. ἜΞΠ εν 
Οὐοοίιιβ ! πρωκτὸν: τὸν γε πρω- 
πτὸν ΒΘΆΠΙΡῸΥ Ι 245. φῦ ὈΙμΠονῆπδτ 
φεῦ ᾿ ἰοὺ “ῬιπΔονῆϊο: ἰοῦ 1] 241. 
σπογγιεῖ ΠΡΥῚ || 248. οἐμιώξεταί τἄρ᾽ 
εἰ ἸΝΟΙΒΙ σΊα5: οἰμωώζετ᾽ ἀρ᾽ εἰς Κ᾿, οἱ- 
μφξετ᾽ ἀρ᾽ εἴ τις βεπποΚῖα5, οἰμώξε-, 
τάρ᾽ εἴ τις ΠΩ ΔΟΥΗιΚ ἢ} 200. ἀρ ὰ- 
βίθσιιϑ: ἢ δ᾽ εἰ ο᾽ || 261. ἔγκυκλόν 
τι. 
τουτὶ λάμβαν᾽ ΠΡ πἰδὶ αποα ἐγ- 
κύκλιον Ἀ. ἔγκυκλον. τουτὲ λάβ᾽ 
Βομ] 68, ἔγκυκλον ποῦ; Βοσρ κῖτι5 
! 200. α» 0 Ευπχβομίαδ: ἀνὴρ 1} 210. 
Ἱπποκράτους 50Π0]1 58: ὑποκρά- 
τους [] τ. καὶ σπεῦδε ἩΔΙΠΆΚΟΙΙΙΒ: 
ἐκσπεῦδε || 218. ϑεσμοφορείῳ:γα]θὸ 
ϑεσμοφορίῳ Ι 281. ἀνέρχεϑ'᾽ ὑστὸ: 
ἀνέρχεται ἸλΘΊ5Κππ5 || 288. καὶ πάλιν 
Βϑμῃιθῖαβ: πάλε ἢ 284. κατάϑου 
Ἠουνοτάομαβ: κάϑελε ̓  28. τὰ πό- 
παν ῬοΥβοητι5: τὸ σόσπτανον ] τοῖν 
ϑεοῖν: Ἰν] ταῖν ϑεαῖν ἢ} 280. καὶ 
τοῦ ϑυγατρίου χοῖρον: καὶ τὴν ϑυ- 

γατέρα (9υ) γατέραν ΚΠ) χοῖρον 1111, 
χοιρίο» 50 ΒΟΙΪ δῖα 1 290. δ᾽ ἩΟυ δ Ὡς 
μὰ85: τ᾽ [[291. ποσϑαλίσκον ᾿)ἸπαοΥ- 
ἤυ5: πρὸς ϑάληκον (ϑαληκον ἘΠῚ 
Ἰρνὶ || 299, καθεξανμ,: ἀπ 
καϑέζω ὁ [| 299. ἐξακούω: ἐξακούσω 

: Ηδιηδ- 

λάμβαν᾽ Ἰλοϊβίρίαβ: ἔγκυκλον. 

ἈΑΘΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕἸΤΙΟΑ 

Βογρβ κῖα5 1 294. βοτίαββο βρανίαβ ἢ 
θῦ. τοῖν: νυ]ρὸ ταῖν» || 00. τῇ ΤΠῆ 
βδοῖααϊ: ΠΟ τβοιϑ ταῖς Χάρισιν: 
να] ρὸ Χάρισι» [ 901. την δε: ἤδὴ Βοῖ- 
βίριαβ ἢ} 804. τῇ πόλει: γυ]ρὸ πόλει [} 
800. δῆμον τὸν Πϊμαονῆμο: δημον τῶν 
Ι 911. πτάντ᾽ ἀγαϑὰ: να]ροὸ τάγαϑὰ ἢ 
912, δεχόμεϑα ἩονηΔηηῖ5: δεχόμε- 
σϑα ᾿ 818. λιτόμεϑα Ἠρτυτηδηπιιβ: 
λιτόμεσϑα |) 814. φανέντας ἐπιχαρῆ--: 
ται: χαρέντας ἐπιφανῆναι ΠΑ] Υί5- 
πὰ ᾿ 920, ϑηροφόνη ΠΘΥΙΩΔΏΠᾺΒ: 
ϑηροφόνε παῖ ἢ 920, εἰνάλιοι θγαπ- 
ΟΚΙα5: ἐν αλίου [ 928. ἰαχήσειεν: ηχή- 
σειαν οἱ ἀχήσειεν Θοτυϊριηΐ Ι 990. 
ϑηναίων: ““ϑηνῶν ΘΙ 5Ι ΡΊτι5, 
ιϑην "ἕω Βου ρα Ι 994}. τοῖς τ᾽ 
Θοα Προ: καὶ τοῖς || 840. κατεῖπεν 
Βομτ]οῖπ5: κατεῖπεν τις || 941. ἐνε- 
τρύλισεν Ἰιπἰονῆτι5: ἐν ἐτρύλλισεν Ι 
842. τὰς: ν]ρΡῸ τις ᾿ 944. ὧν Βυτ- 
ὁκίαβ: ἃ ἂν [[ τότε Πἃ πη κου ιβ: ποτε 
Ι 941. κεῖ: ἢ εἰν Ι 949. κῳκίαν Βτγαη- 
ΟΚπιδ5: κοίκίαν ἢ ιϑθδς- γ1: ΘΔΥΠΠΘῊ 
ΒρασΙαπὶ || θ02. ξυνευχόμεσθϑα Βο- 
{Π1π|5: Ξυνευχόμεϑα Ι θ0ῦ. δσ᾽ ἂν 
σροσήπκῃ: ὅσαι προσήκεινα] ΡΟ [} 900. 
λεγούσας Βοίμπι5: λε; γούσαις [ 900. 
νΘΥΒΙῚ5. ΒΈΒΡΘΟΙΙΒ Ι οὔνεκ Βοιί- 
Ιοπι5: ἕνεκ᾽ [[ 800. 00. ἀ6]6ν1, πἰ5] 
[οτίθ ΡΥ παι ΥΘΥ̓ΒΤΙΠ ἢ Μήδους ἐπά- 
γουσι τῆς ᾿τἰἃ; σογτοοίτπη ἢ μοιχοὺς 
ἀπάγουσι γῆ8, Βουῦνᾶγθ ργϑοϑβίαϊ ἢ 
9601. ἀσεβοῦσιν ἀδικοῦσίν τε τὴν πό- 
λων: ἀσεβοῦσ᾽ ἀδικοῦσί τε τὴν Ἐν 
Ἡθυμη ΔΉ Π1Ι5 ; ΓΘ ΘΕ1{π| ΠΠ ΚΟΥ ΠῚ 50}]- 
Ῥίανατη ; ἐρπηοῖου 51 ΟἸ᾽π ΤῈ, 601]- 
ΟΘΙΘ ΡΟ 5518 τὴν ἡμῶν πόλιν 6] τ᾽ 

«᾿ϑηναίων πόλιν Ϊ Θθ12. ταδὶ: ὙΌΠΕῸ 
τάδε ἢ 880. ἡμᾶς Οο)οίιπ: ὑμᾶς ἢ 
δύ αχανοϑτωλητοίαε: λαχανοπω- 
λητρίδος οἰϊαί τη ΔΠ] να] ΐατη 
Ἰδο ομθπι ν. ἃ. ἴὼ Μπθπιο5.11,211} 
ὅδ), ἡμᾶς: ἡμῖν Βτνυαποκίαβ Ϊ 900. 
πόσα: να]ϊρο ποῦ, 500]. Ρ] ἴοι 5 
πῶς [ 891. τραγῳδικοὶ Β0Π ΟΠ] 58, 
ΡΙατοηΪἶδ5: τραγῳδοὶ καὶ [} 592. μοιχο- 
τρόπους διϊ85: μυχοτρόπους Ι 990. 
οἱνοπότιδας: οἰνοπίσας ϑιυιϊαδ5, οὐ- 
νοπίπους 50Πο]] βία ἢ 908, ὥνπερ 
Ἰζπιβίοναβ: ὥσπερ ἢ) 400. ἐών στέρ τι: 
ἐάν τι να]ρὸ Ϊ 411. μορμολυκεῖα 
Τ᾽] οΥῆπ5 ΘΧ Είγτο. Μο: μυρμολύκεια 
να]ρὸ ἢ 419. ταμιεῦσαι καὶ ἰξοἰδκῖαθ: 
ταμιευούσαις Ἰ)ΟΌΤαοΘι5, ταμιεύε- 



ΤΗΕ5ΜΟΡΗΟΒΙΑΖΌΞΑΕ 

σϑαι Ἰ0τ] {|λαϑεῖν ΘοδΊ σον: λαβεῖν 
1.420. ἀλφίτου ἔλαιον: Ὧι ἔλαιον ἀλ- 
«τ᾿ Ὁ|[ 494. οὔπω Ἡοττπδπημ5: οὐ- 

πώποτε [|430. δεινότερα Ἠθτιηδη- 
πιι5: δεινότερον || 8648. πάσας δ᾽: πᾶ- 
σαν ἨοΥυπαηπτι5 [| 498, ἐδέας δα 1685: 
εἰδέας 10 Υ], ἐδέαν Η οΥμη  πητι5 [ ἐξή- 
τασεν: ἐξετάζει Ἡοττηδηπα5 || 490. 
πάντα δ᾽ ἐβάστασεν φρενὶ: πάντ᾽ 
ἐβάστασεν Ἐρονι5 {|440.. παρ᾽ αὐ- 
τὴν ΘΟΔΙΠ ΡΟΣ; παρ᾽ αὐτῆς || 441. Ξε- 
νοκλέης ΒΟΠΈΙΘΙ5: Ξενοκλῆς [| 449. 
ἕνεκα καὐτὴ Ῥογβοπαβ: ἕνεκ᾽ αὐτὴ ἢ 
402, οὐδὲ ϑήμισυ ἨδΥλαΚοτΥι5: οὐδ᾽ 
εἰς ἥμισυ ἢ 400. τοῖς λαχάνοις ΡΙὰ- 
ΤΥ 5 οὐ (6 }}1π5: λαχάνοις [1001 
402. καστωμύλατο Ἰ)οὈ ναθι5: κατε- 
στωμύλατο ᾿ 404.τε πολύπλοκον 1)ο- 
Ῥγάθιιβ: σπολύπλοκον 1101], πολύ- 
στροφον ἩοΥπιδμηῖ5 [ 400. ὕβρεος 
Πιπ]οτῆιβ: ὕβρεως |] 409. ὀναίμην 
ϑαϊάδβ: ὁνοίμην οὐ ὠνοίμην ἢ 411. 
ἀλλήλαισι Βηναποκίαβ: ἀλλήλοισι ἢ 
412. ἔκφορος: ἐκφορὰ Κὶ ἃΙΟΚΟΠΆΤΙ5 
Ι 41:9. ἔχουσαι ᾽κεῖνον: ἔχουσαι κεῖ- 
γον να]ρὸ [ 414. ἡμῶν: ἡμᾶς Ἠτηἃ- 
Κοτῖι5 | 410. μὴ ἀλλῃν αὐΐα ΠΙηοΥ- 
ἤππὶ || 411. πολλὰ δείν᾽ Ἰ)ΆλΘ51ι5: 
δεινὰ πόλλ Βομί]οῖι5, σόλλ᾽ οοαϊ- 
665! 418. ἡ Πιηαοτγῆιϊ: ἣν [|ἀ4{9. 
᾿κάϑευδεν: καϑεύδει» Ἰ1ΌΥἹ, καϑεῦ- 
δὲν ΒΘηΓΙ 6 πι5 || 480, διεκόρησεν Ρο]- 
Ιαχ: διεκόρευσεν ἢ οὐσαν ἕπτέτιν 
ῬοΟΙΙαχ: ἑπτέτιν οὐσαν 482. κατ᾽ 
εὐθὺς: καγὼ εὐϑὺς γΛΆ]}1πὶ ΟΥ̓ 51 16- 
σιάμπια {{4588, ἐρείδομαι ΕὙΤΖΒΟΒΙα5: 
ἐρειδό μην Τὰ, ἠρειδό μην γ  ΠΠαὶ {| 489. 
κῦβδ᾽: κυβδ᾽ || 498. μαλισϑ' ὑπὸ του: 
μάλιστά που Ὁ || 494. σκόροδα δια μα- 
σώμεϑα Ἰθου!οῖπ5: σκορόδια μασώ- 
μεϑα || 490. ὁσφοόμενος ῬΘΒΓΙΘΙ 5: 
ὀσφραινόμενος ᾿ τείχους ῬΟΗΙ]ΟΙμ5: 
τοῦ τείχους Ι 00. τητα οὔατα τ Πα] 
γούβατη ἔοθθ ἀδργαναίαπι || 01. 
μοιχὸν Ε ΟΦ 5: εὐχὸ» [| 04. περι- 
ἐτρεχ ἩΔΠΊΆΚΚΘΥΙΒ : στερεήοχετ᾽ ἢ ὠπκυ- 
τόκι᾿ ϑομιδοίουαβ: ὠκυτόκει ᾿ ὃ09. 
τίχτειν ἨἸΥΒΟΠΙρΊα5: τέξει» [51]. τὸ 
κηρίον ΗἸνΒΟΠΙρΊαΒ: τοῦ παιδίου ἢ 
Ὅ28, ἀλλὰ πᾶν Οοροία5: ἀλλ᾽ ἅπαν ἢ 
899, “νλαυρον Β0ΠοΠ] Ἰδίᾳ : ἄγνραυ- 
λον ἢ! δὅθ. τὲς ἔστε»: ἔστε τις 56 }10]. 
γρη. 841].α, 1897. ἀπο ΗΠ 115 

ΧΙΣ 

Ιοῖπι5.: “ἐξεπίτηδες  ὅ48, ἐποίησ᾽ 
Βροιηθ]οῖαβ: ἐποίησεν [ ῦ49, τάτιον 
Εηροταβ: ταΐτεον ἢ 04. ἤἡδησϑ': 100] 
ἥδεις || Ὁῦῦ. πὼ Δαάϊΐζαμη ἃ Π ΟὈτᾶθ0 
Ι 50. ἐπεὶ τάδ᾽ ΠΙΠἀογῆμΒ5: ἔπειτα 
γ᾽ Πρυϊ, ἐπεὶ τόδ᾽ Ἰκαδίονιϑ |! δῦ8. ὡς 
τ αὐ: οὐδ᾽ ὡς Οοθοία5 || ὅ00, ἑτέρα 
τὸν ἄνδρα τῷ πελέκει ἸῬῬΟΥ̓ΒΟΙτΙ5. 6 
δαϊάα, αὶ ἑταίρα ΠΥ], τὸν» ἄνδρα 
τῷ πελέκει γυνὴ ςοα1665 ΑὐἸδίορΠᾶ- 
ἢΪ5. 4105 Βθοια5 ΘΟ] οἷ 5 γυνη τὸν 
ἄνδρα τῷ πελέκει, ταὖ ΝΟ] αἱξ οἴϊατη 
Εηροσαβ {{069. ἀχαρηκὴ ΠΟ γα Θα5: 
ἀχαρονικὴ ᾿] ταυτὶ: ταῦτα 56 ΗΠ 6᾽α5 {} 
07. οὐ δὴ Βοίῃῖα5: οὐδὲ [| 509. πρόσ- 
εϑι Οονοίαβ: πρόσϑες ἢ ὅτ0. χεσεῖν: 
χέσαι ΠΤ ΟΌτδοιι5 [Ὁ Τ1Ὁ. νο δ 5 Ρ0]1- 
{ἰοὰ5. ἀ6] ον Οοθ οί ἢ; ὅ80. μη καὶ 
Ῥουβομαβ: καὶ μὴ | 90, ἀφηΐσευ: 
ἄφευσεν ἢ! καπέτιλ᾽ ΒΕΚΚοτΙαΒ: κάπέ- 
τιλλ᾿ ῃ| ὅ98. ἠνείχετ᾽ ἂν Ῥταποκίαβ: 
ἐς Ε τ ἘΠ 
ἠνείχετο || 94. οἴομαι ᾽γωγ᾽ Ἰοηΐ- 
Ιοῖα5: οἴομ᾽ ἔγωγ᾽ || 90. ᾽πεπύσμην 
ταῦτα Βοπί]οια5: πεπύσμην ταυτὶ ἢ 
60. ἥτις Ζαποίίαβ: εἴτις [ εἴμ ἃ 
Ῥούβοπο δααϊζαπι [[| ὁ00. ἡδὲ Ῥνὰ- 
Ὀδομίαπα: ἥδε οἱ ἡ δ᾽ ἡ {[[012.. ἀἄνγ'α- 
μενῶ ἹΚαβίοταβ : ἀναμένω [ 024. 
ὁσέτη Θομαρίοσιιβ: δ᾽ ἔτη ἢ 020. οἵ- 
μοι τάλας δῖα ΒΟ ΔΘ οσα ΟἸΠῚ 56- 
ααθητ 5. ΟἸ 51 Ππ6 15. νου 8. Θο- 
᾿πποίᾳ οταμῃΐ || 090. μέντοι 6 ϑ'α1ἃ 
δααϊίαμ [ 092. σὺ Δα αἸα 1 ΕΠ σου ἢ} 
641. στερίφη: νὰ]ρο στεριφὴ ᾿ 044. 
διέκυψε ΠοΡταθαβ: δὴ ἔκυψε ᾿ 0460. 
μάλλὰ Βοπέοῖαβ: ἀλλὰ || 051. εἰσεκύ- 
λησα απῖρ Καβΐθσπτη { 09. οἰχήσεται 
Βομε!οῖαβ: οἴχεται [ θ01. ἐσελήλυϑε 
γ6] εἰσήλυϑε Θη.] 65: εἰσελήλυϑε 
110 νυ], εἰσῆλϑεν ἘἸτα5] οἶτι5 [|| δ, δὲα- 
ϑοῆσαι Ἰλαβίοταθϑ: αϑοῆσαι ἢ 002. 
᾿χρὴν ὡς Ἰδοπε!οἶτιδ: χρὴ ὡς ΠΥ, χρή 
σ᾽ ὡς Ῥογβοπιιβ, ΡΟΒ58515 χοῆσϑ'᾽ ὡς ἢ} 
θθῦ. δὲ ῥὁῖψον ἨοΥδημηῖ5: δεάρριε- 
ψον τὶ, δὴ ὁῖψον Βουρκῖιβ [| Οὐδ, 
με Βογρκίαβ: μὴ { 0090. ἀνδράσιν 
ἔσται Βογρκίαδ: ἅπασι» ἔσται [10], 
ἔσται ἅπασιν» Βοίμϊαδ [| 012. 18. φή- 
σει ---- δείξει: τα ] πη δείξει --- φήσει ἢ} 
δ᾽ εἶναί τε ϑεοὺς: τε (νο] δὲν ϑεοὺς 
εἶναι ΤΠ ΟΌγαθαβ || 014. ᾿παϊοανὶ 1ἃ- 
οαηδπι: νἱὰθ νούβαπι Δ {1 οἰ Το τὴ 
Ι 01. δικαίως τ᾽ ἐφέποντας ἸπΟΪᾺΞῚ 

ἔστιν τις, ΒοΥρκῖα5 ἔστε τίσις || 91. 1 οἴιπὶ Ερσογο; σοπαΐηα Ρμουοσαμπξ ἢ} 
τε Ἀοϊβικίαβ: γε || 840. ἐπίτηδες Βοπέ- 019. οὐκέϑ'᾽ ἀἀάϊαὶ [[ ὑδ0. μανέαες 

Β" 



ΧΧ 

φλέγων λύσσῃ: γαΘΕγῸ 58 ἰβέδοοτοί 
μανιάσιν φλέγων λύσσαις |} 081. εἴ τι 
δρῴη: ΚΘ ΟΠ ΠΥ ἉἀΟΟΠΠΉΠΙΒ: 5605] 
ὀπτὰ ΡΟ τΟ || 082, ἔσται [ΝΘ] 5] 15: 
ἔστιν [} βροτοῖσιν ΒηροΥι5: βροτοῖς 
Ι| 089. τά τε ΒΥ χβοϊίαο: τα ᾿] θ8ῦ. 
παρὼν τίγεται: ἀποτί δεται γα]ρῸ, 

α110 ὀοΥτθοίο. βοαιθηΐθηι ΨΟΙΒΊΙΠῚ 
παραχρῆμά τε τίνεται ἸῺ ΤῊΔΤ' Θ᾽ ΠΘτὴ 
ΤΟΙ οἱ [| 080. α ΒουρΊοσ5: ἀὰ οἱ ἀὰ ] 
ΘΟ1. μου Ηδιπακουιδ: μοι }} 09. καὶ 
φαάῖταμι, Θ. 5680]. Ρ]αἰοη δ ]} 102. 
ἅπαντ᾽ ἄρ᾽ ΒομΙ]οῖ5: ἅπαν γὰρ Ι} 
μεστὰ ΡοΥΒομα8: ἔργα οοαϊ668, πλέα 
δα 85} τ09. τοδί: τόδε [} το 4. ἐξα- 
ράξει ΒοΒΕΙοΐα5: ἐξάρξω |} 106. ὅστις 
ῬΟΥΒΟΙΒ: ὅτι ̓  110. ἥκεις γ᾽ δια 85: 
ἥκιστ ̓ Ααρ;, ἥκεις το] Ἰααὶ Γι ος 
ὅϑεν οὐ φαύλως 7 ἀποδρὰς λέξεις 
Ἡοἰβιρίαβ: σὲ» ἢ ἤρκει φαύλως τ (9: 
Ταηΐ.) ἡ ἀσεοδρὰς οὐ λέξεις 1107]. ααοα 
(ὐθοίιι5. ᾿ἀθη 4 ὁπ ὁοιμτποη ανϊᾷ 
δϑεν οὐκ ἔξει φαύλως τ᾿ ἀποδοὰς οὐ 
λέξεις, ῬΥΟΌΔΥΙ Ρροϑϑθῦ ἢἶδὶ ΘΓ Τὴ 
οὈβίατοί. τϑοίθ ΒΘ βΊ σῚ ΠῚ} ΒΘ Οσα{π|8 
αϑῇ ΕΏρθυιβ, δ γ᾽ ροβῦ φαύλως 
ΟἸΩ ΒΒ, τη πὶ Ι 110. ἂν τ 
Οἰαβ: οὖν [{Ὀὑἷ910., σοῖς: να]ρὸ ξὺν [||τ 
20. αηίο Π᾿ΘΙβ! ρΊ απ Ἔξ : τη 8- 
11 ἐνυβριεῖ [| λέξεις τ᾽ ΒὙΙΖΒΟΠΙ5: 
τὸ λέξεις Ϊ} ἀνοσίους ἨουΔΉΜ1Ι5: 
ἀνοσίους. Π (21. ἐπ᾽ ἀϑέοις ἔργοις. 
καὶ γὰρ Πονηδηηα5, 4] ἈΠ] Πα τη 6.0} 
ΘΘητι5. ΤΘΟ]1ΘῚ5. ἐστ᾽ Ροδί αϑέοις 
Ῥοϑβιιϊ: ἀοΟΠ τη απ τοδί! Εἰ ηρ6- 
Τα: Του] ἀϑέοις ἔργοις γὰρ | 425. 
δὲ Ἐπ Ζδομίαβ: δὲ σε 1101]. τηὰ- 
πὶ πο σε [} κάχ᾽ ἑτερότροπά 
ΕΥΙΖΒΟΠΠα5: κακὸν ἑτερότροπον 
ΤΟΥ] , ηποᾶ τονοοαπάπμῃ τϑῦ. τίς 
σ᾽ ἐγεεγδε ᾿πρθναβ: τίς σ᾽ ἔτ᾽ ἔχει 
ΕὙ ΖΒΟΠἶπι5, ἐπέχει τις τύχη 1101]. 
Τονί. ἄξει τιξ τύχη [ 120. χρῆν Ἐπ- 
Θθδάε χρὴν σ᾽ ἢ 180. δὲ Ι( ἀδέοτνιιϑ: 
τόδε} {41. καὶ Δ4 1610 ἸΚαϑίου 
441. χῶσον ΤΡΘΑΤ]Θ 5: καὶ ὅσον Ι 154. 
σφαγεῖον ΠΥ ἰπ5: τὸ σφαγεῖον 
οὗ τὸ σφάγιον |} [ῦ9. τουτὲ λάβε ἀιιῖο 
Βονβπίαμη, Ι τ00. Δηώτεα ΠΟ ΘΟΚΙαδ: 
Μίκα Ι| 108. δέεχο ἤσατο: να]ρο ᾿ξῃ- 
ρήσατο [ὀ {θ8., “φαίνεταί πῶ 10} 
Ῥγδϑθιβ: φαίνετ᾽ οὕπω ] ἂν» Δα] 1 
Ῥονβοηαβ || {{]. γάρ εἰσί μοι 1)0- 
Ὀνάθαβ: σάρεισιν αἱ "ἢ 112. λαβεῖν 
Δα α]α] οἱ πλάτας 5οΥρ8ὶ ρτὸ πλάται. 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ 

Αὐρ;. πλάτα || 114. βέλτιστον: νι]ρὸ 
 εῖον Ι ττ0. νῦν δὴ Δα α1α], , Δι) αλλ 

νοΙοραῦ Πουπϑηητι5 || 411. ὑμᾶς Δα- 
ἀἸαΠ Ηθυμηδηπιι5 [} ἔργῳ πορίμῳ 
χρὴ Ἠουτπμ Πη15: χρὴ ἔργῳ πορίμῳ Ϊ 
τ 2. χώρει χώρει ὨΘΒ610 6115: χωρεῖ 
χωρεῖ Ι τ8ῶ. ὑμεῖς ΠΟ ταθα5: ἡμᾶς Ι 
{90. ἐκυνξ Ἀθ βία: ἐγκύψα- 
σαν ἢ] 192. εὕρητ᾽ ῬΟΥΒΟΠῸΒ, εὕρετ 
Π 195. Ἔ βιιβρθοίαί Ηδϊπὰ- 
ΚΟΙΒ Ἀγροτέρας ΘΟΠΙΟΙθη5. || τ90. 
σκηνὰς Ἠ ΔΙΛΆΙΚΟΥ 5: κλίνας || 191. τὸ 
κακὸν ζητεῖτε ϑεᾶσϑαι 1. ἵζγ 6 ἀρπα 
ΠοθΥδθιμη: ζητεῖ τὸ κακὸν τεϑ'εᾶ- 
σϑαι ἢ 199. τὸ κακὸν παρακύψαν 
ἰδεῖν ῬΟΥΒΟΠΙ5: σαρακύψαν (παρα- 
κύψασαν 1011) ἰδεῖν τὸ κακὸν ψα]ρῸ 
Ι 809. ἑκάστου Ῥεαθηοπαπα: ἕκα- 
στος ᾿ 804. γ᾽ Δααϊα1 ΠοΡΥθα8 ἢ 
800. καὶ Ἄδῳ να] καὶ μὲν || 809. 
φήσει Ἰζυιίοτιβ: φήσεις [[ 818. αὐτ᾽ 
ἀπέδωκεν: Υοοίθ ἀνταπέδωκεν Βοῃΐ- 
Ἰοῖπι5 || 815, ἀποδείξαιμεν ΒαΠΈΠΘΙ 5: 
ἀποδειξ 
ποϑοῦντας 819. μὴν ΒΕΚΚοΙΒ: 
μὲν || 882. χρῆν ΒεαποΙκῖτι5 :χοὴ || 889. 
887. 4οΙ ον! ἐρ τοὺς Ἵ 
τῇ: τ αὐτῇ γΠΠΠΡῸ, αὐτῇ Ἡλι κοι 
[[{380. 842.. εἰ Βυαποῖϊκῖπι5: ἣν || 844. 
ἀλλὰ κείρεσθαι: να]ρὸ ἀλλ᾽ ἀφαιρεῖς- 
σϑαι, Η ἀλλ ἘΤΉΡΕΙ Ι 898, αὐ- 
τὴν: τη} 1πὶ ταύτην [} 840. πόκου: 
τόκου ναϊρο || 801. δ᾽ δααϊίαμη 8, 
Βομ!οῖο [ “Ἔδ9, κυκανᾶς ᾿Κυιδέθηιϑδ: 
κυρκανᾶς Π 807. Δενέλεως Βυυπῃ- 
οἰῖαβ: Πενέλαος ] 868. τῶν κοράκων 
στονηοίᾳ δῖ ΒΘΗΓΠ ΘΙ ατη οπιπὴ ΜΙ η651- 
Ἰοοῖὶ οὐ ύϊομο οομϊπηοίαχμη οὐ ἢ} δ.8, 
πεπλεύκαμεν [)]ΔΔΟΤΗ͂ΘΒ: στεστλώκα- 
μεν ἢ ὅτ... τούτῳ ΒναθΔοΠΐθηδ: τῷ 
ἰονὶ, τῷδε Βοπηοίαβ || 880. ϑεσμο- 
φορεῖον: γα ]ΡῸ ϑεσμοφόριον ἢ 888. 
γ Δ 6161 ΘΟΔΗΡΟΥ Ι ὅδ. κακῇ κα- 
κῶς ταρ᾽ --- καξολεῖ: κακῶς ἃ 
κἀξολεῖ γέ τοι νὰ Ἰρο; 504 1011 τάρ᾽ 
ΠΟ ἄρ᾽. αὖ 6ΡῸ ἴδτη ΟἸ]π, ᾿ΐα ππΠΟ 
οὐΐαιη Οο οί [| 889. δὴ ΒομΕ]οῖ5: 
δὲ . Δένελεων ΠΙΠΘοΥΗ͂π5: 21ε- 
γνέλαον 1111, 80) Π]ενέλαν Ὁ ]} 906. αὐ- 
τὸς 1001 [} 910. Μενελάῳ γέ σ᾽ Ῥου- 
ΒΌΠα5: Μενέλαον ὅσα γ᾽ 1919. «χέρας: 
χάρας Τρ τ], οοΥγθοίαπη οχ ΕπΡ1 6 
Ϊ 914. περίβαλε Β᾿δοῖαβ: στερίβαλλε 
Ι| 918, κωλύσεις Οοροίαϑ: κωλύεις Ι 
920, οὐδέποτε σ᾽ Ἐ]Π5]61115: σ᾽ οὐδέ- 



ΤΗΒΞΜΟΡΗΟΘΒΙΑΖΌΞΑΕ 

ποτ᾽] 

δῆτ᾽ || 999. χαρίσωμαι ΟΥΒΟΠΙΒ: χα- 
ρίσομαι ἢ 944. παριοῦσε Βυναποκίαθ: 
σαροῦσι || 945. ἰατταταιάξ: ἰαππτα- 
παιάξ αὐἴο Βοηίθίπμῃ [[ 940. ἔστ᾽ 
Ῥομτ]θῖπι5: ἔστιν [|947. ἁὍὉἋν ΤΠ 6οτ- 
ἤπ5: νῦν || πέσωμεν ἃπΐο Ζαποίςαπι 
Ι ταῖσι ΒυαμΟΚπ5: ταῖς || 948. ϑεοῖν: 
γα] ρῸὸ ϑεαῖν [|| 900, αὐτοῖν: νὰ]ρὸ 
αὐταῖν || 902. μέλεεν Δαποίία5: μελ- 
λειν | θῦῦ. χεοὲ Ἰ)͵οΡτάθιιβ: χειρὶ 
900. χρῆν Βοίῃϊαβ: χοὴ 1101], δὴ 
χοή μὴ ὁ} 967. ὡς ἐπ᾽ ΕὙΤΖΒΟΒ 5: ὡσ- 
σερ || 908. εὐφυῆ απίο Βταποκίαπ 
919. χοροῖσι συμπαίζει: ναϊσο χο- 
ροῖσιν ἐμπαίζει || 980. ἡμετέραισι 
Ἡδυηδηπιι5: ἡμετέραις [[ 981}. ἐξ- 
αιρε: ἔξαοχεν ᾿ χάριν Β᾽δοίαΒ: χαί- 
ρειν Π ῶ84. νηστέύομεν ᾿ῬΘὨ(]61π5: 
νηστεύωμεν ᾿ 980. τόρευε: τόρνευε 
Βρῃτθῖ5 || 987. αὐτὸς ὧδε ΕΥϊίΖ- 
Β0ῃ1π5: ὡδ᾽ αὐτὸς || 990. εὔεε ὦ Διὸς 
σὺ ἘηροΥ5: εὔεον ὦ Διόνυσε [] 994. 
90. ὦ εὔν᾽ εὐ εὐοῖ ὦ εν ΗἩογτηδη 5: 
εὔιον εὔιον εὐοῖ ἢ 998. καὲ νάπαι σπε- 
τοώδεις: πετρώδεις τε τ»᾽΄άπαι ῬΥγοΟθᾶ- 
ὈΠΙΟν ΕΠ ρονα5 [1001]. οὐμῶξι Βυπη- 
οΚιαβ: αὐμκώξει ἢ 1002. ἐκετεῦ σε στ πη- 
οΚίαβ: ἱκετεύση ᾿ 1003. δρασ᾽ Επρε- 
σι: δρᾶς || 100ῦ. μᾶλλο 1) μτ]οἶπι5: 
μᾶλλον  βοῦλιει Ἑπροτιβ: βοῦλις "} 
1τθ0ῦτ. ᾿ξινίγκε Ἐηροτιιβ: ξεινίγκι (Ὁ 

ξυνίγκε 1018. τοῦτ᾽ ἀαἀαϊα!ι Π)0- 
Ῥγϑθιιβ [ 1014. παρέπτετο Βτυῃ- 
οκίαβ: παρέπτατο ᾿ 1015---91. Μπο- 
5110 00 οομ ππανιῦ ΒΘουῖ5; να]- 
50 ΕΣ ΡΙα]5 βαπέ || 1015. πῶς ἂν οὖν 
Ηουηδηπαβ: πῶς ἂν {| 1010. ἐπελ- 
ϑοιμιε Βυαηοκίαβ: ὑπέλθοιμι οπΐί- 
Ἰοῖιι5, ἀπέλθοιμι ἸΙΌΥῚ {{Ὀή,τ,ΟΗ1Τ7. λά- 
ϑοιμε Βυαμποκίιθ: λάβοιμι [ 1018, 
σρὸς αἰδοῦς σὲ τὰν ΒοΙΑΙοΥιι5: προσ-᾿ 
αιδούσσαι τὰς Τὰ, προσαυδῶ σε τὰν 
Ἡρουτπαπηιῖβ [[ 1028. πολυστονώτα- 
τον Ἰθαγροβίαβ: πολυτονώτατον ἢ 
1020. πάλαε μοὶ φύλαξ ΕπροΥΒ: 
φύλαξ ἐμοὶ πάλαι Ἡοντηληηιι5, φύ- 
λαξ πάλαι Ἰῖθτι {[{1027. ἐφεστὼς: 
ἐφέστηκ᾽ να]ρὸ || ἐκρέμασεν: ἐχρέ- 
μασε ᾿ἰδνὶ {|[1028, κόραξι δεῖπνον: 
κόραξι» δεῖπιόν μὴ ἨοΥπλΠμτι5. 
1090. ἡλίκων» ὑπὸ Του Δηπι5: ὑφ 
ἡλίκων ἢ 1091. φῆφ ον 50 οΙ α5 1} ΠΟ Υ- 
ΤΠ} 115 Οἷα ι6. ἀοιδαῖσε 50] 5 {{π|8Ὲ}} 

Χ ΧΙ 

927. ποολίπωσ᾽ ϑοεριρον:[1099. τάλαν ἨονΙηδημιβ: ἀλλ᾽ ἀν᾽ 
προλείπωσ᾽ [[ 994. δή γ᾽ Τόρταθα5: οἱ ἀλλὰν [|| 1040. ὥτα λιτομέναν: 

φῶτά τε λιτομένα πη ροτι5 [[ 1041, 
φλέγουσαν Μιαβρτανίαπ: φεύγου- 
σαν ἸΙὈΥ], φλέγουσα Ἰπροτα | 1044. 
κροκόεντ᾽ ἐνέδυσεν: πκροκόεν τόδ᾽ 
ἐνέδυσεν ΒΟΥρΡΚίι5, κοοκόεντ᾽ ἀκ- 
φέδυσεν Ἠθυτηδημπα5 [[ 1042. τοῖσδ᾽ 
ἐς Ἡρυηδηηῖ5: τοῖσδε ᾿ 1047. ἰὼ 
Ηθυηϑημα5: ἐω μοι ἢ ἄτεγκτε τ6- 
5010 απ|5: ἀγνέτεκτε ᾿ 1004, λαιμοτό- 
μητ᾽ ΤΙ ηἀογῆϊβ: λαιμότμητ᾽ ᾿ δαι- 
μόνε ΕΥΙΖΒΟΉΙα5: δαιμόνων ᾿ 1002. 
τὸ σαυτῆς ΠΙΠαοτῆϊι5: τὸ σαυτοῦ 
Βοῃί!θῖπιβ, τοσαύτης οὗ τοσαῦτα Ἰ1- 
συ] [| 1009.ἐλεεινῶς 1011 || 10604. γόων 
Βομτοῖβ: λόγων ᾿ 1000. πῶς μα- 
“ρὸν: ὡς μακρὸν νι! δῸ || 1018. γραῦ 
Ὀυπηοκία5: γραὺς || 1080. σέ κακὸν, 
σί κακόν: ΔΥΓΘΌ] ΠῚ ατι 61 δ ηΐ6 κα- 
κόν 1011 πα θοηΐ ἀθ] ον Βϑητ οῖ5 ἢ} 
1081. πρυτάνεις: πρυτάνις ἡ 1080. 
στωτετοπτωνὴ ᾿1ὈΥ]: αν 151: ΓΤ Ύ τ  ἢ1- 
{ὰ5} 1087. κλαύσειν 5610 415: κλαύ- 
σαιμε ἰΌτ], αἀντὲ τοῦ κλαύσαις ἂν 

56}.0]. ῬΡαΐ. ; ἀρογίαμῃ ϑϑβί ἴῃ ΠΠΌτο- 
γαηλ Βουρίατα 8|1π4 αὐ1ὰ Ἰαΐοτα 
1089. κακκάσκι: κακκάσκει ἘΝ ΘΘΤᾺΒ, 
κακκάσκις ΕὙἸΓΖΒΟΉΠι5 {[ΟΡᾷ 1092, ποῦ 
στ᾿ ἡ Βυπηοκῖαθ: ποῦ ᾽σϑ' ἡ || καὶ 
δὴ φεύγει ΜΙ ΠΟΒΙΠΟΟΙΟ {υ] αϊ ΕὙΤ1Ζ- 
50}}1π|5, Θοπίνἃ αθτὴ αἸβραΐαν! Επ- 
Θουαβ, αὰο ργαθθαηίθ σεύγει ΒΟΥ] ρ 51 
ῬΓῸ φεύγει οἱ 1090 πεύγεις ΡΥῸ φεύ- 
γεις 1096. τῇ μιαρά Βναποκῖαβ: τῇ 
μιαρᾷ ἢ 1102, Γόργος 6 5680]. ΕὐϊίΖ- 
Β0Β1π5: γοργόνος ἢ 1108. τὴ κεπαλὴ 
Βοίμϊαβ: τῇ κεφάλη οὗ τῇ κεφαλὴι 
τὴν γοργόνος: Ὦάθο ηΐο ΕὙΙΖΒΟΉΪ- 
τὴ βαρ  Υ}} νου ]5. Ομ πιὰ Ὀ8η- 
τὰν {|1104. 7όργο ᾿προναβ: Γοργό 
Π 1108. μὴ λαλῆσε γταποκίαβ: μὲ λὰ- 
λῆς }{1109. λαλᾷς: λαλῖς Βοιρκὶαβ ἢ} 
1114. κύστο" μὴ τε δολ!ροῦ: σκυτο- 
“ῆτι οὐ σηντοπῆτι μικρὸ: μικτὸν 
ΠΥ], μεικκὸν ΒομτΙοΙ5, μεκτὸ Επ- 
σόσαβ ΠΠ 1110. δεῦρο Βϑιτ] οι : δεῦρο 
'δεῦρο | 1118. ζηλῶσι Ετ᾿ ΖΒΟΒ 5: 
ζηλῶ σύ || 1128 οἱ 24. τὴ Βοίῃϊπ5: τῇ 
οἵ τῇ || γέροντο πύγισο ΤΥ 5: 
γεροντοπύγισο ἢ 1135. δεσμὰ θ150- 
ἰὰ5: δέσμαι οὐ δέμας 1121. τουτοῖ: 
'τουτῳΐ ἔπιρονιβ [ 1129, ἐνδέξαιτο 
Καβίουιϑ: δέξαιτο [| 1133. τούτῳ τπο- 
5010 αἰιδ: τοῦτο 1180. ἔτε γὰρ σὺ 



ΧΧΤῚΙ 

τὴ: πληγὰς σὺ τῇ Πτλακοσι [|1189. 
κούρη» Ποντηδηηῖ5: κόρην Ἰ] 1145. 
δῆμός τοι ΡΥ ΑΙΠΠου δῆμος ἐπεὶ 
Ἡδυιηϑηπῖ5 || 1148, ὕκετε δ᾽ Ηοτ- 
τηϑηηῖ5: ἤκετ᾽ [ 1150. ἄνδρας ἵν οὐ 
ϑέμις ἩοΥπδμπι5: οὗ δὴ αὐδράσιν 
οὐ ϑεμιτὸν 1151. ϑεοῖν: να]ρὸ ϑὲε- 
αἴἷν [| 1150. πολυποτνία Ἠ ΘΥΤΗΔΉΠΙΙΒ: 
πολὺ ποτνία 1155, ὅ0. ἐγ ΒΡ 581 
οαπη Ἠθιηδηηο [1186. ἀντόμεϑα 
ΗἨουιδηηῖ5: ἀντομεϑ'᾽ ὦ ἢ 1151. καὶ 
Ἡθυτηδηη885: εἰ καὶ [Π1108, ἐὼ Δ α1α] 
Ι 1189. ἐνθάδε χημῖν ἩΘΥΙΔΠΠΤ15: 
ἐνθάδ᾽ ἡμῖν. [[ 1102. μηδαμὴ Ὀτγαη- 
οΚία5: μηδαμά [Ὀ11017. ἀκούσεσϑ᾽ 
Ἡ] ΒΟΒΙριαβ: ἀκούσαιτ᾽ ΟΟΠ]665, 
ἀκούσητ᾽ ΒΟΙΒΙρΊ5 [ππέίϑησϑε Ηιτ- 
50 ΙΡῚα5: σείϑησϑε " 1110. ἡμῖν Ητν- 
ΒΟΒΙρα5: ἡμῶν {| 1171. πεῖϑε Β156- 
5: πεῖσαι [[ ΆΑ1114. κανακάλπασον 
Ηρυπηαππιῖβ: καἀνακόλπασον οἱ κἂν 
ἀκόλπασαν 1011, καἀνακόλπισον Β1- 
βϑίιιβ [ 1110. ἀνεγεῖρί ΠΙΠἀΔοτΗυΒ5: 
ἀνεγείρει ἢ} 1189. τοῖσι Βομέ]οῖπβ: τοῖς 
"|| 1188. ναῖκε 1] ἀοΥἤπ5 ΡΤῸ ναικὶ, 
510 ΘἴΙ πὶ ἴῃ 56α θη. 5 [| 1184. 
ὦ δαάϊίαπη 0 ηροτο [1180, γογ- 
γύλη: γογγυλί ρον} [187. κλαῦσί 

᾿ ΒρμΕ]θ 5: κλαυσεῖ γ᾽ || ἂν : ἢν» Π)1η- 
ἀονῆϊ5 || 1190. οὐκὲ σιελῆσι: τί οὐκ 
ἐπιλήσει ἸἸὈΥ], ΘοΥγ. ραγίη Βυπη- 
ΟΚῖα5. ραυίπη 4}} [1194. ταὶ ναὶ 
Βυαποίκιτιβ: ναὶ [[γοάδιο ΒοΙΒΙα5: 
γράδιον "] 1190. σὺ Ἰγαποκῖπδ: σου ἢ 
1107. οὐκ ἔκωδεν Βοτρκιαβ: οὐκ ἐκ᾽ 
δὲν οὐ οὐκ ἐκ ὠδὲν 101], οὐκ ἔκ 
οὐδὲν ἘΠ σΘ 5 || σεβύνην ΕὙΙΓΖΒΟΉ ΙΒ: 
συμβήνην 1011, συβήνην ΒΟΠ Ο]]5ἴδ: 
τὸ σιβύνη ρῬταρίοτοα τηϑνα]ῦ ὑπ ρο- 
τι || 1198. κομίσι σ᾽ αὐτός Ἐπρο- 
τιι5: κομίζεις αὐτοῖς 1101]; πο Ελαν]- 
ΡῬ[415 5664 58 ρΡ᾽{8}}1 6556 νϑυῦθᾶ ἔπ. 
κ. αὐτ. νἱαῖῦ ΠΟΌταθαβ [[|[ ἀκολούτει 
Βγαηοκίαβ: ἀκολούτι ᾿ 1199, γέροντ᾽ 
ὦ γράϊο Βοίῃϊι5 [|| 1201. μέμνησο 
ἘΘΙΒκῖα5, αἰ νουθᾶ μ. τοίνυν τοὺ- 
νομα ΠῸΝ 58 ρ, 711, 5664 ΤΠ ΥΙΡΙα 15 
6588 1Π6]]10 χη: μεμνῆσιε ΠΥ] || 1208. 
ταυτὶ Π]ΠΔοΥΠτ5: τουτὲ [ 1218. γρᾷ᾽ 
Βοπί!οῖαβ: γρᾶιο, γρᾷο, γράο οὐκ 
ἐπαινῶ γράδιο: οὐκ ἐπαίν ὦ γρά- 
διὸ Ὁ Δῃ οὔ σ᾽ ἐπαινῶ γράδιο Ὁ || 1214. 
εὐ ὦ Βπροτῦιδ: μ᾽ ὁ || 121. τὸ ἀα α1α 1 
Ηδυπηλημητι5 [[συβήνη ΠΡΥῚ 1210. 
οἴμοι ΟΧίγἃ νΟΥ̓Β1}ΠῚ 6856 νἹ 1 ΒοΓρ-" 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΠἸΤΙΟΑ 

κιὰ5 || δοᾶσι ΠπροσαΒ: δράσει [ γρά- 
δ Βουρκίαβι γράδιο [ ΦΤρταμουξία 
ἴῃ. πη γϑύϑιιπὶ Γοίγαχ!ῦ ΒΟΥ ρΊ Κπι5: " 
ψα]ρῸ οχίσα νουβϑιιπὶ οϑί [[ 1220. τῇ 
Βοιίμια5: τῇ [| 1222, γρᾷο ΒΥαμΟἸκῖα5: 
γραῦ || 1224, διώξει ᾿ς Οοθοίαδ: διώ- 
ἕξεις 1 1220, ἀλλα Βιβοίαβ: ἀλλὰ 
τρέξι. Βοίμιπ5: τρέξει [[|Ά1220. νυν: 
ναϊρο νῦν [ τρέχε να ]ροὸ ἃραϑβί ἢ} 
1227. 6 5010 4110 ΘΥΤΟΤΘ [οἴαμη δι πὲ 
πὸ γ ΘΥ5115 (αἸπηθίθυ οὐ ΡΤΌΘΙΗ 8 ΟἸ15) 
1η [οἰ τ πηθίσιιπι δἰηΐ οοπίσγϑοί || πέ- 
παισται Βιϑοίαβ: πέπυσται 1280. 
ἀνταποδοίτην ΒΘΠΓΘΙα5 8166: ἀν- 
ταδοῖτοι"". 

ΚΑΝΔΑΕ 

γ.14. καὶ “ύκις: καπίλυκος ἸΚο- 
οΚια5 {|Ρ 10. δἱθοῖὺ Ιου ῆι8 20. 
ἐρῶ Οοθοίμδ: ἐρεῖ || 26--29, ἀο᾽ ον 
ἨδιμακΚουιβ || 21. ὄνος Τ᾿: οὔνος το- 
Πα πὶ οὐ Ἐπ αβίαι 5 [[ 28. ἔχω ᾽γὼ: 
ἐγὼ ᾿χωϑ} δ0. τρισκαίδεκα :ἴταο τρεισ- 
καίδεκα [ϊ δ᾽. ἀππαπαὶ ν. 1. ἀρπα 
ΒΟΠο] αβίδιη οὗ διαί δι, ἀτταταὶ οἱ 
ἀππατὰτ ΘΟα] 665. ΔΥΙΒΙΟΡ ΒΔ ηΪ5, ἀτα- 
ταὶ Βνυπποκίιβ, ἀπαπαῖ Κοοκῖαβ [} 
Κλεισϑένει ΑἸάτι5, τῷ Κλεισϑένει 
ΘΟαΙ]665, σὺ Κλεισϑένει (ΘΟ Κῖπ5 || τ0. 
οὐ ΒρηΆ]οῖι5: οὐχὲ [|| 89. ποῦ ᾽σϑ; 
ὅπου στ᾿; : νυ]ρο ποῦστιν; |] οἴχεται 
ΒΕ: ἀποίχεται να]ρὸ || 81. Πυϑάγγε- 
λος δέ: Ἰηα]οανὶ ἰαοαπδηῃ |} 90. 91. 
πλεῖν --λαλίστερα: πᾶ66 ναϊροὸ Ηοτ- 
Ο1}1 οοπἐηπαδητατν [[ 94. μόνον: τηϑ- 
Π1π ἅπαξ || 90. ἁπαξ: τηΔ] τὴ μόνον ἢ 
104. ἡ μὴν: καὶ μὴν Οοθοίι {|{Ρ:11]. 
ἔχοω Βτυαποκίαβ: ἐχοῶ ἢ 111. τῶν 
οδῶν: νῷν ὁδὸν ΕὙΤΊΖΒΟΙΠιΒ [{118. 
ὅπηῦ :ὅπως |} 124. ϑυΐας: να ]ρο ϑὺυ- 
είας | 142. πῶς: πῶς δ᾽ ὃ} 140. ἀεί- 
νῶν ΕΠ] 5]61ὰ5: ἀεὶ νῶν || 148. βινῶν 
Πιπαονῆπβ: κενῶν || 150. ἢ: ἢ εἰ } 
τις ῥῆσιν: ῥῆσίν τιν᾽ (ΟοθοίαΒ |} 150. 
κάλλιστον ὥσπερ: τη} πὰ κάλλιον 
ἥπερ ᾿ ἐνθαδί: νὰ]ρὸ ἐνθάδε |} 108. 
46] ον ΗΔ κουιΒ [|| τοῦτ᾽ : ταῦτ᾽ 
ΒουρκΙα5, Στύγ᾽ ν6] πλοῦν ἸΚ οοἸττι8 
1109. μὴ εὕρω: μὴ ᾽χω ΒοΠο]]α5ῖδ [} 
τότε μ᾽: τότ᾽ ἔμ᾽ ΒοΥρκιαβ [{1τ0. τῶν 
ἐκφέρουσε ΕἸΤΊ5]61α5: τεῦες φέρουσι 
οὐ τινὲς ἐκφέρουσι [] οὑτοιὶ ἨἸΥΒΟ6Β1- 

ἴὰ85: τουτουὶ [ 180. ἀοΙανι Ηδιπᾶ- 
Κοτὰβ [|181.τοῦτο; λίμνη ΠΟ γαθαβ: 
τοῦτο λίμνη || 184. γαῖρ᾽ ὦ Χάρων 



ΠΑΝΑᾺΕ 

χαῖρ᾽ ὦ Χάρων χαῖρ᾽ ὦ Χάρων: πᾶπο 
{]ρΊ] θη ῬΑ] αἴδηὶ 4} Γογίπββο τοςὶ 
οἴϊα5 Ἰπξον ΠΙοην πη ΔΗ ΠῚ οἵ 
πηουξαπτη 1Ππτὼ ραν αηΐπν 180. 
ὄκνου πλοκάξ: να ]ρὸ ὄνου πόκας ἢ 
187. ταοταρον: ναΐϊσο Ταίναρον ἢ 
191. κρεῶν: τγεκρῶν Π)οπιο να 5 { 190. 
οὔκουν ΒΘοΙΚΙΙ5: 
τρέχων 4111 194. ἀναμενῶ: ἀναμένω, 
ἀαδιξαμίον ἢ] πα ονῆϊι5 {| 197. ἔτι πλεῖ 
ἹΚαπίοτιιβ: ἐπεσλεῖ | 204. «ϑαλάττω- 
τος: ἀϑαλάττευτος ἀσὈϊτΔηΐον Κο- 
οΚΙα5 [| 201. βατραχοκύκνων Βο- 
[Ὠ1ὰ5: βατράχων κύκνων ᾿ 210. Διώ- 
νυσον: Ζιόνυσον ἩοΥιηδηηιῖ5 [| 217. 
λέεπισμιξ, λίμναις Ἰθπητηδ, 56Π0}1 
220. ἔστερξαν: μὲν ΔῈ Η ΘΥΠΙ Δ ΠΠτι5 
Ι 249. ἁμέραισιν: τη }1π ἡπέραισιν ἢ} 
245, πολυκολύμβοισιν μέλεσσιν Ποι- 
βίσίαβ: σεολυκολύμβοις μέλεσιν [ 251 
οὐ 202. βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ Δα αἸα 1 
" ὙΠ ΓΖΒ6Π1πι5 Ι 209. τάρα ΠΟΡΙΠΔΏμΙΒ: 
τ᾿ ἄρα Υ, γὰρ Ἀ, γ᾽ ἄρα 8Δ}1] || 204. 
οὐδὲ πην ἡμᾶς σὺ: ἀλλα μὴν ἡμεῖς σὲ 

ΠΥ ΤΣ Ϊ. 2040. οὐδέποτε: ἴοροθα- 
τὰν οὐδὲ μὴν ὑμεῖς γε δή μεί (δή ΟΠῚ. 
ΒΥΝΑ οἱ Βαγοςοίαηιιδ, γ᾽ ἐμὲ ΘΧΠ- 
Ὀθῃΐ65). οὐδὲ μὴν ἥπατα » ἔξω οὐδε- 
πώποτε. ἃ Ὀϊοοὶ 560] 5 ΓΑ ΓΙΙΠῚ 580- 
ΡῬΙ]6πιθηΐα. ΠιΧΡοκειῦβ [ 2θῦ, δέη 
ΟορΡοία5: ΜῈ δέῃ οἵ με δεῖ ἢ 200. βρε- 
κεκεκὲξ κοὰξ κοάξ: παρο δα αΙα1 ΠΗ οἰ- 
βίρίαβ [[ 2τ0. ἀπόδος: ἀποδοὺς ΗΔ]- 
Ὀετγίβηα [[ 2τύς νῶν: νοὶ (1.6. γὼ) Υ̓ ἢ 
2τῷ. τὰ δείν᾽ ἔρασκ᾽ ἐκεῖνος: εἶναι τὰ 
δείν᾽ ἔφασκεν ΗΥΛΆΚΘτι || 280. ἐξό- 
πισϑ' ἴϑε οΌταοι5: ἐξόπισϑεν ἴϑιε Ἱ 
Ἡ, ἐξόπισϑεν αὖ ἴϑιν, ἐξόπισϑε γνὺν 
ἴϑι 411 ΕΠ Ι 288. ὁρῶ νὴ τὸν Δία: 
ὁρῶ γε νὴ “4 α (Ὁ οὔι5 Ι 904. γαλῆν 
Βυαποκίαθ: γαλήν᾽ οὐ γαλὴν |] 910. 
αἰτιάσομαι: αἰτιάσωμαι 11 ΟΥ̓ 5 
Ἰ 324. πολυτέμοις Η ΘΥπηδ 5: πο- 
λυτιμήτοις ᾿ 990. ἐγκατακρούίων: ἔξ- 
αγε κρούων ΠΑιΛΔ ΚοτΥι5} 992. τεμάν: 
στομιστών ΠΆΙη  ΚΘτὰΒ5 [| 940. ἔγειρε --- 
τιυάσσων: Τογία556 ἐγείρων ἀφ] οίο ἢ] 
τι άσσων ᾿| 844. φλογὶ φέγγεται δὲ: 
φλέγεται δὴ φλογὶ Η ὁγπιανιπῖιδ, Ι| 800. 
φέγγων Βοίῃιαδ: φλέγων || θ00. γνώ- 
μὴν πόμα} 1 οοαΐοο5, ᾿ ΔΙ απ 
γνώμῃ, ὈΤαξΆγο 5. γλώσσῃ ἢ 800, 
Θωρυκίων ὧν: ὧν οὐχ. ἢ. οὗἁ δὰ 981 
! 809. τοισίδ᾽ ἀπαυδῶ: τούτοις αὐδῶ 
γα]ρο, τούτοις ἀπαυδῶ οοαμ. [ ὅ11. 

ΧΧΙΠ ΠῚ 

κατὰ: γα]6Ὸ καὶ |] καὶ τῇ ἥδε πρέπου- 
σαν Ἠδιπάκογαβ: αἵ τῇ δε πρέπου- 
σιν ἢ δτί. ἡγίστευται ΚΌΘΚΠιΒ: ἠρί- 
στηται Ι 918, ἀρεῖς ΘοΆΤΙσοΥ : αἴρεις 
ΗΝ, αἰρεῖς οἵ αἴρης ἅΠ1, ἄρξει ΗΠ ατπᾶ- 
Κοταβ, αποα ἔοτίαββθ νοσὰπὶ δβέ ἢ} 
980». σώσειν: σώσει Υ, σώζειν γμθο 
1381. Θωρυκίων: ἔοτία 556 οἵ 16 δὲ 
808. Θωρύκων ΒΟΥ ΘΠ Δππὶ Ι 994. 
ἀλλ Βοηϊοῖαβ: ἀγ᾽ || 998, τέλος : μέ- 
λος να]ρο, μέρος Ἰκοοκίαβ ἢ 404. 
κατασχισάμενος Κοοκῖαβ: “ατευχίσω 

(καταυχίσω ΚΒ) μὲν 6ΟΆ1665 Ι 402. τόν 
τε Βρμδοῖαϑβ: τόνδε τὸν || 401. ἐξεῦ- 
ρες Ἀ: καξεῦρες ΥΘΊ] Τα || 412. παραο- 
ραγέντος: διαρραγέντος Ε {{ 4140. 
μετ᾽ αὐτῆς, αποα 1001] ροϑβῖί εἰμὲ καὶ 
μα θοηΐ, ἀθ] ον ΘΟ 5 |418. φοα- 
τερας: φράτορας 60610665 || 421. Σε- 
βινον ὅστιξ ἐστὶν: Σεβῖνος οὐκέτ᾽ 
ἔστιν ΠΛ ΚΟτιι5} ἁναφλύστιος Ῥοτ- 
5Β0ητι5: ἀναφλύστιος ᾿ 490. κύσϑῳ 
ΕΥΙΖϑο 5: κύσϑου || 459, Μοῖραι: 
Μοῦσαι ἃ Ωραιϑ ἢ} 41|. ἀχερόν- 
τιοξςὶ ἀχερόν τειοξ ο06ᾳ., ἀχερόν τιοξ 

ἀἸΒΘ [πὶ πος ΒυζΖαμία5 ἢ} 
452. 481. σφογγίαν: ΘΟ61665 σπον- 
γιὰν Ι 488. οὐκ κἀν νοὔκουν Ρο] χα ἢ 
ΩΝ ὦ γ᾽ αὐτ᾽ :} ἕτερος ταῦτ᾽ ογρ- 
κίαβ || 494. ληματίας ΒιομΕΠοἶτι5 οὗ ν. 
1. 1ῃ 5610]. :ληματιὰς στ ! 502. ἄρω- 
μαι Οοθοίαβ: αἴρω μαι οὗ αἴρομαι ἢ 
50. κατερεικτῶν: γα] σῸ κατερικτῶν 

! 09. περιόψομάπελ ϑόντ᾽ Ῥοτβο- 
Ππ5: σπεριόφομαι ἀπελϑόντ᾽ || ὃ14. 
ἤδη δον ϑ6Ι Ἰοσ5. δὲ ΠοΡγαθαβ: 
ἥδ᾽ ἔνδον || Ὁ18. ἔμελλ᾽ ἢ: νὰ]ρὸ 
π εἶδ ! 19. 20. ἀθ!ονὶ ἢο5 νουβ5 
Ρταθοιηΐο Ηδιᾶκοτο || 529. νεσκεύ- 
ασα ΕἸΠπΙ5] οἶα: γ᾽ ἐσκεύασα ᾿ 540. 
καὐτὸς Βογρκιὶαβ: αὖ τὸς ᾿ δοῖ. ἂν 
γνῶναι ἘΠτΙΒΙ 65: ἀναγνῶναι ἢ θῶ. 
δεισάσα ΝΥ͂, δείσασαι τοϊααὶ Π 67. 
ξοτίαββο ΡΙδίμδηθθ {υἸαοι τι Ι 
08, ἀλλ᾽ ἐχρὴν» τε δρᾶν: πᾶθο να] ρῸ 
ξπορφοσει φΟὨΕΪαδ ταν ἢ 10. ἀ6- 
ΟΝ ΡΥ Θουμΐο Ηδηακοῖο {[ Ὁ 12. τὶ 9 
ἄν σου λίϑῳ τοὺς) γομφίους κόπτοιπμ᾽ 
ἄν: ΠΥ τοῦ Ξ γομφίους 41" 0.5") ἀὲ- 

ϑῳ ̓ κκτοιι ὧν ἸΠ 10. γε ααα τα τ Πα- 
πὰ ΚΟΥὰ5 | ἐκτέμοιμε: τη] ἐκτέ- 
“ὐοίμε Ῥγορίον κόπτοιμε ὅτ 1} ὅτῦ. 
τὰς ΟΠ ΟΙΘΓᾺΒ : 
Ομ Οἱ ρα βουιβ: κόλέκας 
Ξανϑίδιον : αὐ ἀοϊοινάμπι οὖν] !|.1λκμή- 

τοὺς ᾿[ χοόλιξας 
ἔν δ. ὦ 



ἈΈΧ ΎΥ 

νης ἩἨουπογάθηπβδ: “λκμήνης [| 99. 
ποὸς τὸ σοβαρόν: ᾿ΆΘΟ νὰ]ρὸ 46- 
5πη [ 00. κακβαλεῖς ἩΘΥΙΠΔΗΠΙΙΒ: 
κακβάληις Υ, καὶ βάλῃς νοὶ καὶ βά- 
λεις το Παὰὶ 5917. ᾽σται 1) ΘΒΠΠ5: 
᾽στὶν ΒΘΠΓΠ6Πι5, ᾽στὶ γ΄, οπι. Κὶ [[ 008, 
Ὁ. ἴῃ τη ΡΊ 6 πὴ ΤΙ οὶ [| 611. μαάλλ᾽ 
Β0Πο]] 5: μάλ᾽ οοαϊοο5) 012, σχέτλια 
μὲν οὖν καὶ δεινά : ᾶιθο ΑΘ801] δυϑηΐ, 
θδοοθο {1} 10) τ θα5, ΘΡῸ Χ δη- 
τ ϊα6 οομτππαν! [|045.οὐκ Κ ΟΟΚῖπ5: 
οὐδ᾽ Ἰ1ῦγ1 [{0ῦ. ἐπεὶ προτιμιᾷς γ 
οὐδέν: γ᾽ ὁοα 4. πΟΠΠ1]}1 οτηϊπηΐ, 
πη 16 Βοτρ κα 5 εἴσ᾽ εἰ προτιμῶς οὐ- 
δέν [ 00. πρῶνας: πρωνος ΘΟΆΊΤΡΟΥ, 
στρῶνας ἔχεις ΒοΥοΊ 5 [[|01. νοῆσαι 
Υ: ποιῆσαι ὙΘ] 16] 
βαρον --- κέλαδον: ἐπὶ βάρβαρον --- 
στέταλον να]ρὸ [[ ἑζομένη ΘΟΥΤΡ [ΠῚ 
Ι| 091. τὰς: τῆς Βογρκι5, ἔογίαβ86 
γοοί [[| 092, 4616 ἢ. ν. ΗΔ υι5, 
ΔΌΘΙΓΔΠ5. 8. 5Β6η51 ν5. θδ8 ὍΣ εἶν᾽ 
ἐν: εἶναι ᾽ν [090. μόνα: μαλαὺ [} 
Ο08. προσήκουσιν: προήκουσιν ἡ ̓} 
090. αἰτουμένους ἴ᾿. ν]ΡῸ αἰτουμέ- 
γοις ἢ 111. ψευδολίτρου ῬΟΙ]αχΧ: ψευ- 
δονίτοου |] 114. ἰδὼν ΤΟ ὨΌ]6 15: εἰ- 
δὼς [[ 120. καλῶς κεκομμένον: γα]0Ὸ 
τὸ καινὸν χρυσίον ᾿ (21. τούτοισιν 
οὐσινὶ ἃ τούτοισι τοῖσιν Ὁ [| 20. 16- 
σορδίαν ροβ 124 [| 191. οὐσι πάντα: 
να]ρὸ εἰς ἅπαντα ἢ 194. καὶ νῦν: τηὰ- 
1 κἂν νῦν [| 145. ῴμωξε Βυαμ ΚΙ: 
οἴμωξε || [40. οἷδ᾽: ἀλλ ΠΘΙΒΚΙαΒ 
192. τοῖς ϑύρασι: να]σὸ τοῖς θύραζε 
Ι τού, καὶ Β, να]ρὸ χὴ || 08, πρᾶγμα 
5616] Υ᾽ [|ᾷτ00.. ἢ). ν. ἁιίο Βουρ ΚΙ 
Ἰορθθαύαν ροϑύ 01. 516 πὖῦ νϑῦθ8 
«Αἰσχύλου κεὐριπίδου ΑΘδΔοὶ Θππθηῦ [} 
χω: «αὖ ὁ δὲ Βου] θη πππι, «τι νϑυ] δ 
χω λοιδορησμὸς Ὀ6Υ ΤΠ ΤΟΥ ΤΟ ΠΟΙ ΘΙΩ 
οἴ θυθηῆα οὐ Ν ΔΓ Πα. {θα θηα8 
Βαηί [[| 102. ἀπὸ: ἐπὲ δὴ περὶ || 1θῦ. 
μανϑάνεις; να] ρῸ μανϑάνω ῬὈΓΔ6- 

βουιρία ΧΕΙ Πΐαο ρουβομὰ [[ {{1. ὅτε 
δὲ: να]ρὸ ὅτε δὴ || τ112. τοῖσι βαλλαν- 
τιοτόμοις ΤΔΟΠ Δ ΠΠπι5: τοῖς (τοῖσι 
ΑἹ βαλαντιητόμοις ΟὈΙ665. ΡΘΊΟΥΘ65, 
τοῖς θαλαντιοτόμοις ἈΥΜῚ 181. οὐ- 
ράνιον γ᾽ ὅσον: ᾿ά6ο Ρ88110 ἐο]οτἃ- 
ὈΠΠΟτὰ οαιιηΐ 51 Τοίιι5. θαι ροβί 
{τ ἰγαμβροηϊίαν [{89., ἐν ϑαδέ: 
να]! ρὸ ἐνθαδὲε | 88. ἐκεῖνος: ἐκεῖ- 
γνός γ᾽ ὁ [{|91. ὡς ἔχη, Κλειδημίδης: 
γαϊρο ὡς ἔφη Κλειδημίδης, ταᾶρηο 

[ 082. ὑποβάρ- 

ΑΘΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΠΙΤΙΟΑ 

5ΘΗΒ115 ΟΠἸΒΟΡΙ]η6 || {90 ὀλίγον: ὀλί- 
γον γ᾽ Υ᾽ || 1791. καὶ γὰρ: ἀλλ᾽ ἡ Εἴγτα. 
Μ. ΡΒοίμ5. ΔΙ] 6. οΥΙηΤ ΔΈΟΙ |} 
800, πλινϑεύσουσε γὰρ ΚΟΟΚΙαΒ: 
πλινϑεύσουσει (πλινϑεύουσε ᾿ὶ Βὰ- 
ΤΟΟ6.) γε (τε ΑΥ) οοαϊοθ8; Πᾶθο 
ἈΔΗΠΙ186 {θη ἃ 6556, οπτὴ γπ]- 
θὺ Αθϑβοὼ οομίϊπαοηΐαν, ᾿π 6 ]] χη 
Βουρκὶαβ}} 809. τὸν: τόδ᾽ τ΄. Βδη- 
οἰκία || 804. γοῦν ἸΚοοκίαδ: δ᾽ οὐ» 
812. ὁπόταν: ὅταν γ᾽ να]ρο, ὅταν 

819. σχωδαλάμων Ῥογδβοπιῖ [} 820. 
λίσφη 1 ἀονῆαδβ: λίσπη [|| 841. δὴ 
᾽μὲ: γαϊρο δή με || 800. ϑενὼν ΒΊοτη- 
ΒοΙαπ5: ϑένων ᾿, ϑείώνων ἔογο γ6]1- 
ααὶ [800. ἐνθαδί: να]ροὸ ἐνθάδε 
ὅδ, σοφίας ὁ ΠοιΙηδημηῖ5: σοφίας 
δὲ || ὅ88, ἐπέϑες λαβὼν καὶ δὴ σὺ λε- 
βανωτόν: ἐπίϑες καὶ δὴ σὺ λιβανω- 
τὸν λαβὼν Τὰ, ἀπαο ΕὙΙΖΒΟΠπι5 ἐσέ- 
ϑὲες λιβανωτὸν καὶ σὺ δὴ λαβὼν, 
1 ἀονῆϊ5 ἴϑε νυν ἐσίϑες καὶ δὴ σὺ 
λιβανωτὸν |] 890, σοι: σου ὶ, σοί (ο- 
θοίαβ [[ 890. γ᾽ δααταῖ Οοθοίαβ |} 
δύ, τίν᾽ ἐμμελείας ἸΚοοΚΙαΒ: ἐμμέ- 
'λειαν [ 911. ἕνα γέ τινα Ἰ) ΘΒΙ.5: 
ἕνα τινὰ ὰ, ἕνα τιν᾽ αν Ὺ || καϑῖσεν 
Υ, ᾿κάϑισεν οὐ κάϑισεν 6] 16] [} 
919, καϑῆτο Ιλουτᾶθιιβ: καϑοῖτο 
᾿Θοαϊοθ5 || 920. μορμορωπὰ: μορ- 
᾿μυρωπὰ Υ, μορμουρωπὰ Ιὰ || 990. 
ἄγνωστα 50}0]. Β': ἄγνωτα οἱ ἀγνῶ- 
τα |] 992. ἱππαλέκτορα Βοίμ!αβ, οἱ- 
115. 10 Π101᾽ ἔπ ρταθίον Ηουθυ- 
ἀδασι (ΟΡ οίπβ Μη θη. 11]. Ρ. 194, 
ΠΥ ἱππαλεκτρυόνα [|| 990. ἀρΙοῦ 
Ηδηλακουιβ || 991. ἑππαλέχτορας 
ΕΥ̓ ΖΒ Ππι5: ἑππαλεκτρυόνας |] 942. 
λευκοῖς: μικροῖς Βο0Πο]] δία, [[Α907. 
ἐρᾶν: περᾶν [ 904. καἀμοὺς 1)ο- 
ΞῈΣΣ Ν ὃ 

Ὀνδθαβ: καμοῦ γ᾽ γα]ρο, καμοῦ Β} 

οθῦ. μανῆς ΕὙΙΖΒΟΒΠι5: μανὴς ΕΥ͂, 
'μάνης οὖ μάγνης 8ΠῚ || 911. μεέν- 
τοὐγὼ Βοίμίαβ: μέντοι ᾿γὼ |} 981. 
χϑιζινὸν ΓΟ ΘοΚκῖτ5: χϑεσινὸν ἢ] 991. 
μελιττίδαι: μελιτίδαι ΘΟ 1065, γ7]ελιτ- 
τίδαι ἔα ΟΘΟΙ δ 999. σὺ δὲ τί φέρε 
Βομί]οῖπβ5: σὺ δὲ δὴ τέφεέρεν,, σὺ δὴ 
τί φέρετοϊϊααι [|[11028, ἡ» έν ἰὰν ἤκουσ᾽ 
ἀπὸ: ναϊσο ἡνίκ᾽ ἤκουσα περὶ |] 1090, 
λάσκειν Πιμ ΚοΥα5: ἀσκεῖν [ 1080. 
τοῦδ᾽ Βομέ] 65: τοῦ Ι 1090. τάξεις 
ἀρετὰς ὁπλίσεις : ΤηΔ}1πὶ ὁπλίσεις 
τάξεις ἀρετὰς ᾿ 1098. ἐπιδήσει»: ἐστε- 
ϑήσειν ΒοΥΡΊ τα 5 "| 1040: οὐ γὰρ ἐπὴν: 



ΒΑΝΑΕ 

οὐδὲ γὰρ ἣν Πὸ ΘΥΤΟΥΘ τπηΔΗΪ 6 560, ηἶ5] 
δὐϊατη 5Βθαθη5 μηδέ γ᾽ ἐπείη ΘΟΥΥΪ- 
ϑαΐίαν, αποα 4 Κοοκῖο ἔμοίαπι δϑδέ 
μηδὲ γὰρ εἴη τοροπθηῖο [| 1040. ἐπί 
τοι σοὶ 1)]ΠἀοΥῆπ5: ἐπί σοί τοι [|᾿ πε- 
καϑῆτο ΗἩϑυιηδηητῖ5 δα ΝᾺ. 910 οἱ 
510 Ρ]ΌΓΘ5 ΠΟΥ, ᾿πεκαϑοῖτο ΚΥΝῚ [} 
1049. ἁμαὶ ΕἸτη516 185: αὖ᾿ μαὶ {{1008, 
χοῆν ΕΥϊΖΒοΒῖπ5: χρὴ || 1009. ἀκμσε- 
σχὼν ΕὙΙΖΒΟὨ 5: αμσίσχων | ἐλει- 
νοΐ Βτγαηοκίαβ: ἐλεεινοί ᾿ 1064. ἔθλα- 
ἅ τε: ναϊροὸ ἔβλαψα τί 1000. περει- 

ἐΡΡΌΜΝ, Οοροίαβ: περιειλόμενοι ᾿ὶ 
οὐ Μ, περιλλόμενος Κ᾽ ἴ Τ0τῦ. κάκβάς 
τινα: κάχβάντες (ΟὈοία5 [Ὁ 1Τῦτθ. 
ἀντιλέγει: ἀντιλέγων ΤΙηΠἀοΥΗκ5 ἢ} 
ἐλαύνων ΕὙΤΙΖΒΟΙΙα5: ἐλαύνειν καὶ 
1080. οἰοοῖέ Βουρκίαβ [[ 1080. ὥστε γ 
ἀφηυάνϑην Ποτιπδηηῖ5: ὥστ᾽ ἐπα- 
φαυάνϑην 1 1100. ἀνὰ δ᾽ ἔρεσϑον 
Ἰθουρκιίαβ: ἀναδέρετον Π1Ὀ τ], ἀναδέ- 
ρεσϑον Ἰ)ΙμἀοΥῆιι5 ἢ 1122, οἰθοὶ πί 
ΒΡΌσ πη ἢ 11592-- -80. Το] 51 αὖ 58- 
Βρϑοίοβ || 1199. ἐαμιβείοισε: ἰάμβοισεν 
Η {{1129. 80. Τθοηνβο Αθβομυ τη 
Β Ὀϑεπ|0 ΒοΥρκΚιὰ5 1 1195. οὐρά- 
γιον ἩθυτηΔηΠπ5: οὐράνιόν γ᾽ {Π1190. 
ἀλλ᾽ --- μέλει Το 51 ογαῃῦ ᾿ 1102, 
καϑ' δ. τί δὴ λέγεις; νι]ρὸ καϑ' ὅτι δὴ 
λέγεις. [Π 1108. ἥκειν ΗἸν5οΒΙ οαβ5: ἐλ- 
ϑεῖν [} μετῆν: μετῇ να]9Ὸ [| 1119. αὖ 
δὶς Οοροία5: αὐϑὲς [11τῦ. τ6. Α6- 
ΒΟΥ ]Ο {0 81 ΒΟΥ σι κππι5 || 1210.γνῶ: 
γνῷ Ἐ᾿. ἈδηκΙα5 || 1290. ἐσϑ᾽: ἔστιν 
γαϊροὸ [| δοκεῖ Καδβίογαβ: δοκεῖς 
1229. ἐγὼ πρίωμαι: ἐγὼ ποπρίωμαι 
βῖνθ ροίϊπιβ5 ἐγὼ ποπρίωμαι || 1280, 
ἕξω: ἔχω ὁ 1285. ἀπόδου ΝΑ, ἀπό- 
δὸς τ} αὶ} 1245, ἔκ αὐτὸν: ἔασον 
Β αἰπαπο || 1240. οἷς ἩδιπΆ κου: 
ὡς 1250. τῶν μέχοι νυνί: τῶν ἔτι 
νῦν ὄντων να ]ρῸ || 12901---Ο0. ἀο]ονὶ 
" 1208. τοῦτον: τουτονί ΒΘ ΠΕ] τι5 |} 
1200. κοὐ: να]ρὸ καὶ || 1208. λογιοῦ- 
μαΐ γ᾽ αὐτὰ Ἰ)οῦταθιι5: λογιοῦμαι 
ταῦτα || 1200. ἐὴ κότον Ἡοαἰῃϊα5 εἷς 
οὐ ἴῃ βοαποηίθι5: ἐήκοπον || 1281, 
σρὲν γ᾽ ἂν Βοἰδίρίαβ: σερίν γ᾽ || 1287. 
δυσαμεριᾶν ΪπἀοΥῆϊι5: δυσαμερίαν 
|| 1901. μὲν φέρει πορνιδίων: ἃν με- 
ταφέρει, πορνῳδιῶν Ὁ 1503, τάχα: 
ἨοΙβκίαβ ταχὺ {| 1380. τούτων ἄἀϊιο 
οο44., τοῦτον το] αὶ || 1901. ταῦτ᾽: 
τάγ᾽ ἔστ᾽ Τὰ, ἀιπθ τάδε γ᾽ Ἡογτηδλη- 
Ὧϊΐι5 || 1909. ϑαλάσσης: ϑαλάσσαις ᾿ὰ 

ΧΧν 

1. 6. ϑαλάσσας!! 1510. ἱστόπονα Ἦ, 
ἱστότονα νὰ]ρὸ || 1524. οπι. Υ̓ [|δὲ 
ΗΕ: δαὲ γυ]ρὸ || 1990. παῖδα νυκτός: 
γψα]σο νυκτὸς παῖδα ἢ 1943. τάδε τέρα 
Βουρκιαβ: τάδε τέρατα ΠΥ] ρταϑῖου 
Β,, ααὶ ταδ᾽ ἕτερα |} 1941. ἔργοισι: ἔρ- 
γοις ΗοΥηδηη85 |] 1901. Ζιὸς διττύ- 
ρους: Διὸς ἀμφιπύρους ογΥρκίαβ: 
ΘΟα1665 Δ] ποΐ διαπύρους. Δ Διὸς 
ἁ διπύρους 1967. ᾿πο]α51: Βοτρ- 
Κιπ5 [τὐῷν: νὼ ἸΚοοϊῖαβ [| 1919. 1- 
απϑτη πον Η θυ ηητι5 ᾿] 1984. 
μέϑεσϑε ΡογΒομα5: μεϑεῖτε ἢ 1999. 
μέϑεσϑε μέϑεσθε Ῥογδομιβ: μεϑ- 
εἴτε μεϑεῖτε 1999. ποῦ; φράσω 
ΘΘΙΑ]οσιιβ: ποῦ φράσω; |! 1402. τ᾿ 
ξογίαββθ θ᾽ θπάππῃ [ 1409. καὶ: ἃ 
περὶ Π 1410. Ἰασιιηδιη Ἰπαϊοαν] 
ΕΥ̓ ΖΒΟΒ 5 {[ 1416. πὲ 5ρασπιηι οἷθ- 
ΟἹ; 510 δἔϊδπ ΗΔ ΠΊΔ Κοσὰ5 || 1424. οὐ 
ΒΡΌΤΙπι οἷθοὶ [[|Ἀ1428, πέφυκε: φα- 
νεῖται ᾿ὶ οἱ δυϊάαβ, πέφανται Ηδ- 
τ Κοσι5 || 1492. ἀο]ον 1. Η. γ05- 
5115 {Ἀᾷ1491---41. 1ῃ πηλΥρίηθιη το- 
1601 γϑυβιι5 ΠΟΟ οουΐο ’Ιοθοὺ ἃ Αὐὶ- 
Βορῃδηθ ΠῸΠ Ροβίΐοβ; νἱάθυπηΐ 
᾿ιοο ἰδ ΑΥἹβίατομιιβ οὐ ΑΡΟ]] Ομ ἶτι5 
Ι 1450. τἀναντί᾽ ἂν Π)οθγαθαβ: τῶν- 
αντία |] 1452, 88. ἀδπηηανὶξ ΠΙΠἀοΥ- 
ἤὰ5. {[|1400---ΟὉ. 56 ο! 5ὶ ργαθθαηΐο 
ἸΚοοκῖο {|1400. εἴπερ: ἧπερ ϑδαρο- 
τὰ [[ 1414. ἔργον μ᾽ ἐργασάμενος 
προσβλέπεις" Ἰ)1πἀογῆϊ5: προσβλέ- 
πεις μ᾽ εἰργασμένος ΘαἸ[Ι0η65, ἔργον 
εἰργασμένος προσβλέπεις Κι, μ᾽ ἔργον 
εἰργασμένος προσβλέπεις Υ᾽ ᾿ὶ 1480. 
ξευίσω ᾿γὼ Βογρκῖιβ: ξενίσω οοαϊ- 
ο65: δ βιιβηοιϊ ξενίζω Βουῖ θυ [ εὖ: 
εὖ τοι ΒΥ ΠΟ π5 βουναίο ἴῃ Βα ρουϊο- 
ΤΊΡ5 ξενέσω |} 1480. αὐ ΠΙΠἀοΥῆπ5: 
αὖϑις || 1489. φίλοισε ΤΠ οΥΗιι5: 
φίλοις ! 1491. χάριεν: να ]ρὸ χαρίεν Ἐ} 
1501. ὑμετέραν ϑΟΔΠσοΥ: ἡμετέοαν 
! 105. τουτοισὶ: να]ρὸ τουτὲ 1510. 
“Σοφοκλεῖ: τούτῳ Βονρκῖαβ {{|{ 1517. 
καὶ διασώζειν ΒτυποἸκῖτι5: καὶ σώζειν. 

ΕΘΟΙΕΞΙΑΖΟΞΑΝ 

Υ. 3. εὐστόχοισιν Ἰ: εὐσκόποισιν 
γα]ρῸ {| ἐξηυρη μένον: ἸὈτὶ ἐξητη μέ- 
νον», ΝΠ] ΟῸ 6 οοπἰ θοίασα Ῥ ΔΙ πθυὶὶ ἐξνο- 
τημένον ἢ 4. ἄπο: Βουρκὶαβ ὕπο {} ὃ. 
πλησίον: πλησίως ᾿, πλησίος Γ,, πλη- 
σίοις οΥρ κιι5 || 10. συνορῶν: να] πὸ 
συνδρῶν} 1ἸὈσυνείσει Πϊποῖιβισυνοί- 
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σει || 29. ἑτέρας Ταρίϊηα: ἑταίρας [||γ᾽: Ιοσὰ5 ΘοΥτπρίι5 οὐ Τουξ. Ια σππο- 
πως κἀγκαϑεζομένας ΒΟ] οἶτι5 : σῶς 
κωλαϑιζομένας Βὶ, καϑαγιαζομένας 
σῶς Δ}1, κἀγαϑιζομένας 5δῖηῃ;6 πως 
ΑἸΑ. {|20. λαϑεῖν: λαβεῖν Βυτη Κα 5 
Ἱ 92. ἐγρηγόφρη Ῥογδοπαδ: ἐγρηγο- 
ρεῖν Ια αἸπαπθ, ἐγρηγόρου» 15} 42. 
προσιοῦσαν: παριοῦσαν Ια ΠῚ 4---45. 
Θμοτο {1 ΒοΥρκπι5: Γουία556 
Ῥτνάχαροῦαο ἀ8Π64}] 5απῦ [|45. ἡμῶν: 
ἢ μὴν ὁ || 41. καί μοι: καί τοι (006- 
τὰ5, καμοὶ ον κ 5. νοῦ θὰ Πεθὸ τι8- 
απ 86 μόνη ΥΤΑΧΆΡΟΥΒΒ Ἀ55ΙΘῚ Δ 5 
Ι 49---Οἴ. ναϊ]ρο ροβῦ 61 Ἰδραη- 
{αν [[ὅ4. τε: γεΐ ὃ. ἂν ἀνέρωμαι 
1 αν 65πι5: ἀνείρωμαι ᾿ ταδὲ: νὰ]ρὸ 
τάδε [ 04. ἐχραινόμην Ῥοτρκῖα5: 
ἐχλιαινόμη» ᾿} Οὅ. δέ γ᾽: γάρ || ΤΌ. 
εἴπομεν: εἴπαμεν ὶ || τῶ. ἐκείνων 
δυ!Ἃα5: ἐκεῖνο ΠἸὈΥῚ ΑὙἸΒ ΟΡ Δ Ϊ5, 
40 5βουναίο ΒΟΥ 1τι5 1ἢ ΒΘ απ μα 0115 
ΒΟΙΙρΒΙῦ τὸ σκύταλον ᾧ πέρδεται ἢ 
δ1. τὸ Βοίμῖα5: τὸν || ροβύ πη νοὺ- 
Β.1η [ἢ 110 1}15 βοαππηίαν 99- 104. 
{ΓΔ ΒΡ Οδα ΠοσρΊττι5 || δῦ. ἅμα 1)0- 
Ὀτδθαβ: ἄρα Τ 90. ὁρῶν: ὁρᾶν (ο- 
Ῥοία5 || 90---)σὸ, Ῥγαχαροναθ να] 0 Ὸ 
σομταϑηΐατ [|| 99. ἀλλ᾽ ἀγεϑ'᾽ Τ)1η- 
ἀονῆιι5: γεϑ᾽ Π, λεέγεϑ᾽ οὐ λέγοιϑ᾽ 
ΘΟΟ 665 ἸΓΘΤΡΟΪΔΤΙ, λέγοιτ᾽ ἂν θυτιη- 
οΚῖα5 [|100. ἐστὲ τἄστρα Οοθοίαδ: 
ἐστὶν ἄστρα |] 108. δεῖγε: δεῖ με Ῥεογνρ- 
Κιαδ, να ]!ρὸ δεῖ σε [[ 100. τοίνυν 90- 
[Ὠ1ὰ8: τοὶ νὴ [ 107. τὰ πράγματα: 
τας ἡνίας ΟΟὈΘίτι5 110. οὐκ οἶδα: 
οἶδ᾽ οἶδα Ὁ ἃ εὖ οἶδα }} 110. ἐνθαδί: 
να] ρο ἐνθάδε 117. προμελετήσω- 
μεν: στρομελετήσαιμεν Χτ α1π5 119. 
ἄλλαι: ἄλλαι να]ρο [|122.. τὸν στέφα- 
νον (οθοίιμ5: τοὺς στεφάνους |] 120. 
ὡς καταγέλαστον τοῦτο πρᾶγμα: ὡς 
καὶ καταγέλαστον τὸ ποἄγια να]ΡῸ 
Ι| 128. χρῆν Οοθείαϑ: χρή || 129. πά- 
ριτ: ΒΆΡΟΣ πάριϑ'᾽ [ 190. καϑιζ᾽ ὁ 
παριών: κάϑιζε παριών να]ρὸ || 190. 
γε σοὶ: γέτοι ΕΥϊ[ΖΒ50}}1π|5 [14]. το- 
σαῦτ᾽ ἂν ΗἩοτιηδηπῖ5 46 ρματί. ἃ» 1, 
18: 1011 τοσαῦτά 10. διερεισα- 
μένη Ομ οἔοθυιβ: διερεισμένη [ 17. 
τί δ᾽: τί ἸΘ5010 15 || πεεὶν»ν γ᾽ ἥτη- 
σά σε: πιεῖν ἤτησά γε ΟΟὈ δία || 101. 
ἐχκλησιάσουσ᾽ Ἰζαβίογιι5: ἐκκλησιά- 
ζουσ᾽]} 101. ἐκεινονί" βλέψασα ἘΜ]νι5- 
Ἰοῖπδ5: ἐκεῖνον" ἐπιβλέψασα οἱ ἐκεῖ- 
γον" εἴ τε βλέψασα Ἰ101] {{[:184: τόν 

5115 [ 100. ὥμκοσας ΒΘΒΤΘι5 οὗ ροβὲ 
᾿πη 411: ὠνόμασας [ 192. νῦν 1. Η. 
γοββίαβ: νυν 194, ἀπολεῖν: ἀπο- 
λεῖσϑ᾽ ἸῬογρκῖι5, ἀπερεῖν ΗΊνΒ6}1- 
δ᾽α5}} 199. ἤχϑεσϑε ΤὰοΊσ κῖπι5: ἀχϑε- 
σϑε } 200. νῦν Βονρκιίαβ: νῦν δ᾽ [] σύ 
νυν Οὐ οία5: σὺ νῦν [| 202, ὡράζε- 
ται: ὁρίζεται να]ροὸ || 20ῦ. ἀρ᾽: γὰρ 
να]ρὸ || 200. πέϑησϑε (οθοίαδ: σπεί- 
ϑησϑε} 21. Ὡ. ν. τἸηΐου ἀππὲ5 ΒγᾺ]116- 
ΤῸ5 ῬΑΡΕΠ 5. οϑὺ ΒΒ υρι5, ΘΠΟΥῸ 
ββίρηαῦ (οθοίαβ || 219, εἴ που τι 
ΠοΡυδοῖιβ: εἰ τοῦτο [ ἂν ἐσώζετο: 
ἐσώζετ᾽ ἂν Β]ΠΙ5] οἰπα5 [|| 220, αὑταῖς 
Βοίμπιβ: αὐταῖς || 2217. εὐζωρον ἐμι- 
πίνουσιν: να]ΡΟ τὸν οἶνον εὔζωρον 
φιλοῦσ᾽ ΠΤ καὶ πρὸ τοῦ ἈΠ: ν]ρὸ πρὸ 
τοῦ |] 290. ϑᾶττον διυϊ485: μᾶλλον ἢ} 
299, πίϑησϑε (οθοῖαΒ: πείϑησϑε ἢ 
244. ἔπειτ᾽: ἐκεῖ τ᾿ Τ᾽ ἀοτγῆιι || 211. 
μέλλοι: μέλλει ΤΥ ῬΟΡΥΔΡΠΙΟΙΒ ΟΥΤῸΓ 
νἱἀθύαν ΘαΙ! 0 η15 ΠΙ᾿Πἀονῆδηδθ [} 
214 ἀκριβῶς τε ΠΤ 5ΟΠΙρΡῚ 5 ΜΙ Π6Π1. 
Π. 210. ἀκριβώσητε οοα]ορ5 || 2τῦ. 
γ᾽ ἅπερ Τούρῖι5: τάσερ 6061. ργδο- 
τον ἢ, αὶ τ᾽ ἅπερ. Ῥταθίοτοα τη] 11 
ἃ παρεκλέιψατε, αὖ νο]αϊξ οὐαπὶ Ητ- 
ΒΟΒΙΡΊαΒ [[ 282, οἷόν τ᾽, ἐπεὶ: νΌ]ΡῸ 
εἴωϑ'᾽ ἐκεῖ || 284. ἔστ᾽ ἀποτρέχειν: 
γα]ρὸ ὑπαποτοέχειν [|288, ἐνδυόμε- 
ψαι ἘΔΌΟΘΙ: ἐνδούμεναι || 291. 92. 
στέργων σκοροδάλμῃ, βλέπων ὑπό- 
τριμμα Ῥογυβοηῖβ: βλέπων ὑπότριμ- 
μα, στέργων σκοροδάλμῃ Π 298. ἀλλ᾽ 
ὡ: σὺ δ᾽ ὦ Ῥογβοηα8 || 291. πλησίοι: 
στλησίον Βτ πο Κῖα5 || 901. ἔδει λαβεῖν 
ἐλϑόντ᾽ Ἰ)λαντοβῖαβ: ἐλϑόντ᾽ ἔδει λα- 
βεῖν | ϑ02. καϑῆντο ΒΥπποΚῖι5: 
κάϑηντο  ὃθῦ. φέρων: λαβὼν Βτπη- 
ὁΚῖα5 || 901. ἄρτον ἂν καὶ πρὸς Ῥοτ- 
Βοητι5. (ἂν ἰᾶμη Πα γ 6515): ἄρτον 
αὖ καὶ ἢ Θ0Α1]α.. ἄρτον καὶ 18, ἀο- 
τον αὖον καὶ Β᾿ΘΙ5ΚΙα5 [[ 910. ὅτε δὴ 
δ᾽ ἐκεῖνο: ὅτε δέ γ᾽ ἐκεῖνο Ὁ 80 τη]- 
ππ|5 νἹΟΙ θη δϑῦ ππαςϑί]ο απιδιη 1)0- 
Ὀγα ΘΙ ἐγ ΒΡ ΟΒΙ {10 τὰς ἐμβάδας καὶ 
ϑοϊμάτιον ἐν τῷ σκότῳ ζητῶν λα- 
βεῖν" ὅτε δὴ δ᾽ ἐκεῖνο οοἰί. [[ 520. ποῦ 
ποῦ: ποῦ σποτε (ΟΠ Θίπ8 [| 920. ποϑ': 
πρὸς Ὁ || 990. ποϑεν: δηΐο Βυπηοκι- 
πη σσόϑεν; ΒΊΘΡΥΤΟ οΟπ ππϑύαπι Ἐ} 
02, χκροκωτίδιον Αὐπδ]αῖ5: κρο- 
κώτιον ἮἈ, κροκώπιον ορίοιϊ [||95584.. 
μου: μοιΐ }} 804, κατὰ πρωκτὸν Ἐ: 
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καταπρώκτωντο]ϊααὶ 50. ἀλλ᾽ οἵδ᾽, ἩοΥηδηητι5: ὄψεϑ᾽ ἡμᾶς [ ἴσως: 
““μύνων: γα]ρῸ ἀρ᾽ οἶδ᾽ μύνων Ϊ 
381. ἤλϑὸον νῇ Δί᾽ Ἡοϊδί βίμο: ὙΠ Σ 
γῦὺν ἦλθον, ΕΗ νὴ 4 ἤλϑον Ι 382. “(: 
γα]ρο τὸν “10 || οὐδέν᾽ ἀλλον μάλλον: 
οὐδὲν ἄλλον Ιὶ, οὐδὲν ἄλλο» θυπα- 
οΚίαβ: Θοττοχῖ! ραν επι ἴδτη ΗΠ Ρονί5- 
τηὰ [ 888. αἴτιον τί; πλεῖστος: αἴ- 
τιον; ὕτι πλεῖστος || 584. ἄϑρους: 
ἀϑοόος να]ρὸ || 890. οὐ δὲ μὰ δὲ εἰ: 
οὐδ᾽ εἰ μὰ Ζ4ία ναϊρο || 991. προϑεῖ- 
γναὶ ΟΠ ΟΘΙηΔηΠτι5. (ΟΠΉΪ. ΑτΠοη. Ρ. 
104: Π011 καϑεῖναι || 404, μ᾽ ἐχρὴν 
Βυαποκῖαβ: με χοὴν ἢ 40ῦ. τοῦ λακω- 
γικοῦ: τῶν λακωνικῶν ΤΠ) ΟΌταρι ἢ} 
410. μέντοὔφξασκεν ΤΘ5010 618 
ἃραὰ ΜΑΙ ΡΥ 86 ΜΟΥΘΙ] ΙΘχ. Ρ ΓΟ. 
Ρ. 980, αα] ῬΥΪπηα5 1η 6110 Χῖῖ [ἃ ΡγῸ 
μέντοι ἔφασκεν αἸσξατη 6556; 10 Υ] 
μέντ᾽ οὐ φάσκεν Ι 414. ὡς: πῶς ν᾽ Ι 
411. πλευοῖτις: ἂν ἃ. 1420. «πο- 
πλήῃ Τιπαονῆι: ἀποκλείη ΑΡτο- 
βοΐ, ἀποκλίνῃ ἸΠ0ν1 Ι 48). ἀρ᾽ νοὶ 
᾿ἀρ᾽ Πορταρασ, γὰρ 1100] }} 40. τὸς 

τί μ᾿ Ἐ.. Ἐδηκίαα | 418, οὐ: :γ οὐ ΓΒ, 
ἃ κοὐ} Ι! μαρτύρων ἸοὈ ταθιιπ: μα: 
τύρων γ᾽ Ἰ 401. γ᾽ .Κ, τ᾽ τϑιτααὶ [.453. 
84. κἀγαϑά, ἕτερά τε πλεῖστα τὰς: 
κἀγαθὰ ποιεῖν, ἕτερά τε τὰς Βοτρ- 
κΚίὰ5. οοηϊοῖς, ηἶδὶ ἰὰσαπα ροἌῦ 409 
Ἰπ] σα μ ἃ 810; 411, Π͵ΟΡγαΘ5. 1ἢ- 
ἀἰδανὶ ᾿δοπηϑτη ! 450. σε: γὲ Ι, 
δεῖν Οοθοία5 Ι 408. ἅπαντ᾽ ἄρ᾽ Οο: 
θϑίιβ: ἅπαν τώτ᾽ ἢ} αὐταῖς: ἀσταῖς 
Ι.462. ἄρα ἸΚαίογιιδ: ἄρα Θοα ἴθ 65 
ῃἶδὶ ααοὰ Β Βαρϑὲ ἔστι || 400. γ»νὦὼ 
Ποδτδοαβ: τῶν {|408. βενεῖν πΘβοῖο 
415 ρα Βεαποκίαμ [ δυνώμεϑα,: 
λαὺν δυνώμεθα; τλὰ] πὶ Ργδοίθγοα 

ὠμεϑα || 40ῶ. ἄριστον οὐ δωσου- 
σιν: ἤᾶΘο γα]ΡῸ ΒΊΟΡΣ τὸ {]θαπη- 
ἐὰν [[469. τύ. σὺ δὲ --- βινῆς ἅμα 
να] Ὸ ΟΠ θυ 6615 διιμῦ [[ 410. βενῆς: 
κινῆῇς σΟαΙΟ65 || 411. τὸ -- δεινότα- 
τοῦ ἴθ να]ρῸ ΒΊΟΡ το ἀδπίαν ἢ 
4τὸ---τὸς ΒΘρΆγαν ἃ ΟΠ 15 οὐὰ.: 
τοι δῦ ΠΊΘρ το ἀοαϊ Ι, τὸ. γεῦ δαϊ- 
εἰὰ5: τῷ Θοα 1665 ἢ] 414. ὅσ᾽ ἂν ἀνόητ᾽ 
ἢ μῶρα Βομεοῖαβ: ὅσ᾽ ἂν ἀν "ὀηταχῆ- 
μῶρα ἘΠ, ἀνόηϑ᾽ ὃς ἂν καὶ μῦρα το]]- 
4α1} 48, παραφυλάξῃ: γα] ρὸ κατα- 
ϑυλ εν Π 488, ἸὰΘα Πὴ φΟΙηΠΊΟ 66 6Χ- 
ΡΙΘἃ5 νοὶ 8 τὰ πάνϑ' ὅρα ᾿ τἀκεῖσε 
Ῥαροῦ: κἀκεῖσε | 490. ὡρμώμεϑ᾽ 
ῬΡονΐαβ: ὁρμώμεϑ'᾽ || 495. ἡμᾶς ὄψεϑ᾽, 

᾿ ἰὼν Ἰο τᾶσιιβ, Ροίζοταῖ ἰδὼν Ι 502. 
τοῖν: ν 502. τοῦτ᾽ ἔχουσαι: 
τὸ πρὶν ἔχουσαι [:14. κεῖται καὶ δὴ 
ΠΡ τδοιδ: κεῖται δὴ [100] }} ὅ22. οὔ- 
τάρα παρὰ μοιχοῦ (ΟΜ ἴῃ5: οὗτοι 
παρὰ τοῦ μοιχοῦ ἢ 624. ὀζω: σζ ὑξερο. 
Ὀθμ5 Ι ὅ20. οὐ δῆτα τάλαν ἘοΪ5- 
Καθ: οὐ δὴ ΤΈΣ ΠΠΡΥῚ [|| ὀρϑοία 
Οοροίαβ: οϑοιον ἢ 592. ἐνταυδὲ βο- 
(μἴα5: ἐνταῦϑα Ι. τι κακὸν: κακόν τι 
(οθοία5 || 540. ἡμπεσχόμην Βτϑιη- 
τηδίϊο5 ΒΘΚΙΚΘΥΙ Ρ. 951, 25: ἡμσπε- 
σχόμην να]ρὸ {[ 891. ἤδησϑα Βτιη- 
ΟΚΙα5: ἡδεισθα Ι δθὅ. αήδ' ἀφέλῃ: 
μάφέλῃ Βογρίκῖα5 [|5604. ὁβοσο νυ] ρῸ 
εὐ] θαἰξαν, “ΒΙοργιῖ γοῖηο ἀθαι 
Βουρκίιϑ, 680 Ῥταχαροτα8 σοηί- 
ἀπά ν] ἢ 00. σέ τε Βογρία5: σέ γε Ι 
ὅτ0. ἔτε Οοθοίαβ: ἐμοὶ || 12, ταῖς 
ταῖς σαῖσι ὈΓΙΤΥΣ ΤιμἀοΥΗὰβ Ι 
19. εὐτυχίᾳ νῦν: να]σὸ εὐτυχίαισιν 
Τ ὅτ4. γνώμης Μαγκ]απαιο: γλώτ- 
της 1} 516. δηλοῦ δ᾽: δηλοῦν νὰ]ρὸ ἢ 
511. ΤΥ ΤΞΕΣ; καιρὸς δέ: δεῖται" γὰρ 

Ηθυιηδηπα8: δύναται καιρός" δεῖται 

γὰρ Ι γάρ’ τι: γάρ τοί γε ΗΕ Ι ὅδ. ἀρ- 
χῆΞς: ἀρετῆς ΒοΥρκια || 94. ἅπασιν: 
γα ]ρο πᾶσιν || ὕ9ῦ. κατέδει Βταη- 
οΚίαδ5: κατεδεῖ || πέλεϑον ΒοΙίηϊιβ: 
σπέλεϑον |] 90. πελέϑων Βοιμῖα5: 
σπελέϑων ἢ 298. τἀγροίκων: να] Ὁ 
τἀργύριον [ 0089. καὶ μὴ χαταϑεεὶς 
ψευδορκήσει: μᾶθο δηΐθ Ἴ υυν ΗΪϊ- 
ἴππη Ῥιαχαρογαθ Ομ ΕΓ πτιὰ θὲ ἢ ΓΤ, 
ΠΊ Δ Πτὰ πη νουθᾶἃ καὶ μὴ καταϑεὶς 
ΡταΧαρΡΌτ 6 το] Πα] ἴῃ ἤππο τη0- 
ἄστη καὲ μὴ καταϑεὶς ΒΗΙΕΠΥ͂ΡΟΣ 
ψευδορκήσει" κἀκτήσατο, γὰρ διὰ 
τοῦτο ἢ 009. ὠταῖρ᾽: ὦ ᾽τὰν Β Ἰηΐοτ- 
ΡοΪαἰίοπο ππϑ εἰ οβία ἢ ἔτ ̓ ἐχρώμεϑα: 
ναϊρο διεχρώμεϑα [011. ἐπιϑυ “ήσῃ: 
ἐπιϑυμῇ τις Ἠοτνογάθηιβ Ϊ 01. 
μεϑέξει: παρέξει ἡ ἃν βία πηι ξυγκα- 
ταδαρϑοῦο᾽ ΡΙῸ ὁ ξυγκαταδαρϑών" ] 
Ο21. περὶ σοῦ Ἐ, περὶ τοῦ ἢ} ὑ99. περὶ 
τοῦ μὴ σοι ΠΟ τάθαδ: περὶ τοῦ; τοῦ 
μὴ σοα 668 516 αὐ περὲ τοῦ ΒΊΟΡντΟ 
τ θααίαγ: οοΥτ, ΠΟ Όταθιβ [| ΟΕ, οἱ 
φαυλότεροι: ἢΔΘΟ ἃ ῬΓΑΘΟΘα ΘΗ 
'βΒοραγανὶ οἵ ῬΡῈΓ Ἰηΐθυγο ΓΙ ΟΏ θη 
οἸαΐα ΒΙΘΡυτΟ ἈΒΒΙρΏΔΥΪ [ 029. γυ- 

ξὶ πρὶν ἄν: νι]ρο γυναιξὶν ποὶν ἢ 

Ι 

ψναιξ 
᾿ μικροῖς: σιμοῖς ὈΘΠ6 Πομπο α5 038. 
ἐμβαδίων Ὁ). ΠοϊμεῖαΒ, αὶ Ἰμ τ ]Ποχὶς 
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πιὸ βρθοΐανϑ ρ] οβϑϑιη Η ΘΒυ ΟΠ] κ1ι- 
βάδιον" παίζει ἐπὶ τούτου. ΘΟΟΙΟ65 
ἐμβάδε γ᾽ Ρνδρίου ἢ, αἰ ἐμβάδ᾽ ἔχων 
μεθοῦ [ πρότερος: ΠΟΘ να]ρΡῸ ΟἸΙΠῚ 
σεαραχώρει ΘΟ απ ὕαμη 86 ἐμβαδίων 
ἰγαχὶ {[|090. γὰρ δααϊίαπῃ ἃ ΕαΌ το [} 
ἅπαντας: ἅπαντες || 049. ἐκεῖνον: 
ἐκεῖνος Ῥουρκιαβ [ 040. πάππαν 
Ῥυιποκῖι5: πάπαν [ καλεῖ: νὰ]ρὸ 
καλοῖ [ 047. αὑτοῦ: ο᾽ αὑτοῦ ΜΙ 6Η]6- 
τ5 Μηθηη. 11, 218 [|| 048. τὰν Οο- 
θούαβ: γ᾽ ἂν [[ 000. ἐπεπόνϑη δι 485: 
ἐπεπόϑειν οἵ ἐπεπόνϑην || ΟΌ2. λε- 
σιαρῷ Βομί[οἴπ5: λεσταρῶς [] Ο06. τῶ» 
κοινῶν γ᾽ ἐστὶ: δὴ ᾽κ τῶν κοινῶν γε 
Οοθοίαβ || ΟἿ. τουτὶ τοὔπος σ᾽: 
τουτὶ τ᾿ οὐπος ἴἰ, νὰ]ρῸ τουτὶ δὲ πό- 
σους || ΟΌδ. ἀηία Βουρίτ τὴ ἰοίτι5 
νΘΥΒὰ5 οὐδύ Ῥνυδχαροσδθ [ταύτῃ 
Τουρίαβ: ταύτην 101]. απο τὸ- 
νοοδηάαμ [[009. οὕνεκα ΒυιΟἸκῖπι5: 
εἵνεκα || 009, τὴν ΠοΡταθαβ: τῆς || 
001. κλέψει ἸΤθυιποἸκῖπι5: κλέψαι [ 009. 
οὐδ᾽ --- πρότερον: ᾶθο δηΐο 1)0- 
γα ΕΤΧαρΡΟΤ6. ΘΟμ ΓΙ 8 - 
{αν οὗ βῖηθ πη ουτοσ ίΙοηο || ϑύρασ᾽: 
ναὸ ϑύραζ᾽ [| 010. δώσει: δώσεις 
Βουρηα5 [ΟἿ]. κομιεῖται: κομιεῖ τι 
Βουῤκπιβ [ Οὐῶ. ἀλλήλων 1)1η6οΥ- 
ἤα5: ἀλλήλους || Π02. εὐπρεπέσιν δ᾽ 
Βϑημοίαβ: δ᾽ εὐπρεπέσιν ἢ 110. σή- 
μερον Ἰ1ΥἹ [|{19. τουτογἐ ΒΘ ΒΓ οἶπι5: 
τουτοτὶ οἱ τοῦτο τί; ᾿ 20. αὑται: 
ἀσταὶ ῬΥΟΒΔΌΙΠΙ ΟΣ ΤΣ] Π5] ο 5 [{021. 
οὐκέτι Που σουάθηι: οὐχὶ [ {24.κατ- 
ὠνάκην Ἰ)οΡτδθιιβ: κατωνάκῃ ἢ {20. 
ἐξετάσω: ἐξετῶ (ὐοθοία5 || 90, χο- 
ΡΟΥ͂, απο ναϊροὸ ροϑῦ {21 Ἰοριίαν, 
1 ροηϊῷ ΒΒ. αὶ βίαξη. Ἰοα αν 
ΑΝΗΡ, ΒΙΘΡΥΥΙ ν] ΟΠ ΠῚ 6556 νἹ 1 
Βϑουῖιϑ [|{99. κάτω δὴ: περὶ κάτω 
Οομοίαβ [[|πτρέψαο᾽ (οροίαβ: στρέ- 
ψασ᾽ [ 190. οἷ᾽ ἂν εἰ: οὐδ᾽ ἂν εἰνα!ρο, 
ὡς ἂν εἰ ΠΑ] θοτίδιηε || 141. νυκτῶν: 
νύκτωρ ἴὰ οὔ δια 1485 Του ία556 τ οῦπι5 
Ι 142. λαβὼν: λαχὼν ἡ [{148. οὐδέ- 
σοτέ γ᾽ Ῥουδβοηιι5: γ᾽ οὐδέποτ᾽ 1]- 
Ἀεὶ | 140... 8106. ΧΡΗ͂ΜΗΣ: να]ρὸ 
ΑΝΗΡ ΒΒ, χάρι ΟἸιτοιπθίθμη 6556 
τηο πα] ΒΘουι5 [[ 102. ἂν ἃ ῬΟΥΒΟΠΟ 
Δααιάαηι || 00. οὔτε: δ) εἴ τε 51η6 1ῃ- 
ἰογυσοραίομο ἡ [τ09.. Γουα556. 5ρὰ- 
τἶα5 [[{Ὀ101. πῶς; ῥᾳδίως: πᾶθο ὁοΥ- 
ταρία βαπῦ [[ 80... γε ΠΟΙ 5Ἰκῖπι5: τε 

ἈΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟᾺΑ 

αππὴ οὐ Ρ6ὺ ᾿ηθυτορ Ομ 6 πη οθ- 
φΘημπη}}} 190. καταϑείην Βεα πο Κίπδ: 
καταϑείμην λάβῃς ἩἨροΙηΔοΥΗμΒ5: 
λάβοις || 800. 56] τι51} ΒΘΥΡ κππι5]} κω- 
λύσωσι Ἰ)οθταθιβ: μὴ κομίσωσε 
802, οὗ δα 864 [|{ 801. αὐτ᾽ εἰσενέγπκοι: 
αὐτοῖς ἐνέγκοι ν ἢ 812. δεινὸν (00 6- 
τὰ5: δδενόν γε "ΘΒ βῚπι5, δεινά γε 101] 
Ι 822. χαλκὸν ΡΟ]]αΧ: χαλκοῦν ἢ 828. 
ἤρκεσεν: ἤρεσεν δΟΔΠΊΡοΥ [| 892. κατ- 
ουρήσωσε: κατουρήσουσι ἰν Ια 6, 
απᾶγ 6. 50] θοη πὴ Ποσειδῶ. οὐ μὴ 
κατουρήσουσι ᾿ 884. ΚΗΡΥΚ ΑΙΝΑ͂ 
Βοιμῖα5: ΚΗ ΡΥ [| 830. ὑμῖν ΕἈθ6Υ: 
ἡμῖν [|| 891. ὅπου Βγαποκῖπι5: ὅσοι 
ὅδ, ἐπινενησμέναι ΒΥ ΟἸςπι5: ἐπε- 
γενασμέναι ᾿ 840. νεγασμέναι: σεσα- 
γμέναι 841. κρατῆρας ἐγκιρνᾶσιν 
Τλανθβίαβ: ΠΌΥῚ κρατῆρα συγκιρνᾶ- 
σιν, Ῥονυβοητ5 δα Οτοβί. 1040 κρα- 
τῆρας οὃς κιρνᾶσιν ᾿ 848. πόπανα: 
λάγανα Αἰποπδθι5 ἢ 840. γεώτεραι 
Βούμιπβ: ψεώταται || ὅ40. Σ'μοῖος 
Βυεαηοϊαβ: εοιὸς [ 848, Γέρων: 
αηΐθ 1 ΠοΥνΠαπ γέρων [[ κονίπο- 
δας Βυαμοκίπ5: κονίποδα ᾿ 80. πρὶν 
ἄν γ᾽ Ῥογδομιβ: πρίν γ᾽ ἂν Β, πρίν 
γ᾽ ὀθίου! {8 64. ργὸ θΔ Ὀ1Π16ον ἢ. ν.1)ο0- 
Ὀγϑθιι5 Ροϑύ 802 ἐγ ηΒρο  [[ κατα- 
ελῶσι: καπελῶσι (καἀπελάσωσι) 

ΒουρΊτα5 || 819. τοισδεδὲ ΒοΥΡΚΙαΒ: 
τοῖσδε δὲ 1)1ηἀογῆτιβ, τοῖσδε γε ἸἸὈΥῚ 
Ι 81:7. ἥκουσι» ῬγαποΚίπδβ: ἥξουσιν ἢ} 
881. παίζουσα. πῶς ἂν περιβάλοιμ 
ΠοΡτδθιιβ: σαίζουσ᾽, ὅπως ἂν περι- 
λάβοιμ |} 884. ἐνθαδί: νυ]ρὸ ἐνθάδε 
Ι| 890. τύμβῳ: νι]ρὸ τούτῳ || 897. 
τις Ῥονίιδ: τοι [ 898. τὸν φίλον γ᾽ 
ᾧπερ ΠΪμἀονῆμ5: τὸν φίλον ᾧπερ 
Εν], τῶν φίλων ᾧπερ Βεονρκίαβ, 
τὸν φίλον ὅτῳ περ )οῦτδοιβ | 900. 
ταῖς Π)]η ον ῆα5: ταῖσι [| 901. ἀποβά- 
λοιο Βοίμιαβ: ἀποβάλοις [} 909. 1η61- 
οανὶ ἸΔοιιηδιη [| 914. καίτοι τάλλα γ᾽ 
οὐδὲν ἩδΥπδηητ5: καὶ ταλλ᾽ οὐδέν 
με }} 915. ἱκετεύομεν ΘΘΙΑΙΘΙ 5: ἕκε- 
τεύομαι ᾿ 929. ὥραν: αὖ ΠοΟ ὁο1- 
ταιθύα πι δ ααὺ 921---ῶϑ Δ οἸΘβοθη- 
ταἴαθ οἱ 924. 25. νϑία]δθ {6 Πα] 
βαηῦ; Ποο ἔοοΙῦ Βουρκπι5, 566 ὕτο- 
᾿ Πόσο ν᾽ θέαν βοαπθηί [[ ἀπολή- 
ψει: ἀπολάψει ΠἸπ Δον Πα |} 990. δια- 
κύπτεις: δαὶ κύπτειςν ᾿| 991. Ἐπιγέ- 
'γει: Ἐπιγόνῳ Βοίμϊαβ οχ 1601 | 980. 

τ00, ἔπειτα Τογίαι586 Δ᾽ ον] {τ θπιοη- σὺ: σοι ταν! ΒΟΥ 5 [| 997. μᾶλ- 



ΕΟΟΙΕΒΙΑΖΌΒΑΕ 

λον:γα]ρο μεῖζον |] 999. μὴ ̓δει Ε]πη5- 
1οῖα5: μηδὲν 940. πρεσβυτέραν Βο- 
ἐπϊα5: πρεσβύτερον [ 940. δράσει 
Βιυποκίαβ: δράσεις ᾿ 900. μενεῖν 
ΠΙποτῆσβ: μένειν [ 901. ᾽κεμνήμε- 
ϑα Βταποκῖαβ: μεμνήμεθα ἢ 900. ξύ- 
νευνος Βοίῃῖα5: ξύνευνός μοι ἢ! 9θ0-- 
12. ῬΆ61146 ἀϑβϑίσηαν ΗΘΥΤη Δ ΠΠΙ15, 
ναϊρο ᾿ανθηὶ {θα θαηίαν [ 910. 
ἐστίν: ἔστω (οὈοία5 || 914. ἄνοιξον: 
ἄρηξον Ἡφοττηδηππβ [[ 980. Σεβῖνόν 

᾿ ΒοΡταθα5: σὲ βινοῦντ᾽ Ἰλ. σεβι- 
γνοῦνϑ᾽ ΑἸάπ5, Ζεβῖνον Βομέ δῖα ἢ} 
προσεδόκας ΟΟὈοίαδΒ: προσδοκᾷς ἢ 
980, πρῶτον: πρότερον Ὁ [|| 988, οὐδὲ 
δειπνεῖς: οὐδ᾽ ἐδείπνεις ΒΘ 615 {} 
ΟΟΥ. μή σ᾽ ἐπὶ ϑύραισι»: σε μὴ ϑύρα- 
σιν ἨδΙθογίβιπα || 1002. ὠνούμεϑα 
Οοβθοίαβ: ὠνοίμεϑ' ἂν || 1008. καϑέν- 
τα: καϑένταςἡ ἢ 1000. τᾶν Ἰθοηί- 
Ἰοῖα5: τάλαν |10060. ἐτῶν γΎπ μ1- 
τὰ5: ἐμῶν |} 1008. γε μέντοι σ᾽ Ἐοἰ51- 
δῖπδ: σὲ μέντοι γ᾽ ΘΟ Ϊ665, αὖ γε μέν- 
τοι Ἀ || 1011. πρῶτον: πρότερον 
Ἡρυσογαθπαβ [] 1094. στεφάνην: 8 
στέφανον ἵ || 1097. ἕλκεις; εἰς ἐμαυ 
τῆς: να]ρὸ ἕλκεις σύ; τὸν ἐμαυτῆς] 
1043. λόγον ΕἌΡοΥ: νόμον || 1049. 
τονδὶ παραβᾶσα: νυ]ροὸ παραβᾶσα 
τόνδε | 1050. οὐκ ἐμέ γ᾽: οὐ μὰ 4 
ἩδΙθουίβμμα [[ 1069. ἥπερ ΡΟΥΞΟΙΙΙ5: 
ἢ || 1061. σύ Οομ οίαδ5: γε 1 ΥἹ, γραῦ 
Βουρκιαβ {[| 1078. σ᾽ δὴν εὐθὲς: οὐδέ- 

ΧΧΙΣΧ 

{γα ΊΘΌΤΩ ΒΟΥ ΟΠ ΘΙ ᾿πηϊξϑίαν [ 1129. 
24, ὮΙ νϑῦβιι5 δ᾽ !πηᾶ6 ἢπὸ 1111] 
οτϑηΐ [| 1124. ἐκλεγόμενος: ναϊρὸ 
ἐκλεγομένας ᾿ 1121. ἄν Βτυη- 
οκίαθ: γὰρ || ἐξευρεῖν: ἐντυχεῖν Ὁ ἢ} 
1129, ῬΊΘΡΥΤΙ ποπηθη γϑαπχι Υ 058- 
5115, γα]ροὸ ΔΈΣΠΟΤΗΣ οἱ Ἠϊο οἵ 
ἴῃ 5644. ᾿ 1192, πλεῖν ἂν Ο6611π5 
Μποπι. 1,220: πλεῖον οοαᾳ, || 118. 
ποῖ ποῖ: τηι}]πΠὶ ποῖ ποτε ἢ 1142, μή 
τις ἑτέρωσε: μὴ τέρωσέ τις ΟΟὈΘία5 
Ι1144---48, ἀκίο Βοίμηππι 4 η6}}}86 
οοπε πα θαπίατν [|1144. οὔκουν Π)1η- 
ἀοτῆιϊι5: οὐκοῦν ᾿ 1149. παραλείψεις 
Βταποκῖαβ: παραλείψης ᾿ 1140. κα- 
λεῖς Οοθοίαβ5: καλεῖν " 1147. αὐτοῖς: 
ἀστοῖς [| ἐστὶν ἐσκευασμένον Οο- 
Ῥοία5: ἔστ᾽ ἐπεσκευασμένον 11] ἢ 
1149 5ᾳ. γα ]ρο ὁμοσο ΘΟΠΠΠπιϑ ηΐαν, 
᾿οομΐπηχὶ οαπτη ΒΊΘΡΥΤΙ ΟΥ̓ΔΈΟΠΘ : Δ}- 
Ο1Π1846 ἀρ α Ὁ ΒΟΥ ρ πα }} 1150.τὸ γελᾶν 
“ῬΡονβοπαβ: τὸν γέλων}! 1109. ἅπαντας 
ΠοΡυδοαβ: ἅπαντα ᾿ 110].τὸν Βτπη- 
οΚίαβ: τόν γε οὗ τόν τε 1 1109. ὦ ὡ: 
ἀο]οὲ ΠΙπμαονῆϊβ, ἐὼ Βοίῃῖ5, τηὰ- 
Ἴπη ἐὼ ἰὼ || 1104. ὦ δαἀάϊέαμῃ ἃ Π,1η- 
᾿ἄοτῆο }} 110. ὑπαποκινεῖν Οο δία: 
ὑπανακινεῖν ἢ 1100. τοῦτο δοῶ ργᾶθ- 
᾿ϑαπίθ ΕΠ ρΟτΟ ΒΊΘΡΥΤΟ 466], να]ρὸ 
ἩΜΙΧΟΡΙ͂ΟΝ ῬΥΔΘβου ταν Π ΧΟ- 
ΡΟΣ 1. Ἡ. γοββίαβ, ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ 
[γα] ρῸ Ι νῦν: νυν ὃ ἔστη ΔΘ 8 ΠῚ ἴη- 
ἀϊοανὶ { 1110. παραο: πρασο 1)1η- 

ποτέ σ᾽ Ὠϊποτῆμςβ || 1017. σε δεῖ Οο- ἀοτῆιϊι5, αῃ καραβοῖ [] κιχλεπι ΕἈΡοΥ: 
Ῥοΐαϑ: σ᾽ ἔδει [ 1080. φέρε πῶς: πῶς κινκλεπι ἢ 1111. κυσσυφοόφαττο Ἰ)]η- 
ποτ᾽ Οομοίαβ || 1080. Καννωνοῦ: ἀογῆμδβ: κοσσυκοφαττο Ἰὶ. κοσσυφο 
Καννώνου να]ρὸ || 1091. ἀμφοτέρας: 
Π]8} 11 ἀντιβολῶ 1101. ταῖς γνά- 
ϑοις: τοῖν γνάϑοιν (θοία || 1104. 
συνείρξομαε Βογρκῖι5: συνείξοιιαι 
οοαϊοθ5, συνγήξομαι ΒΙδβοία {{ 110ῦ.Ψ 
ὑμᾶς: νυ]ροὸ ὅμως || 1100. τοῖνδε, 
τοῖν (οθοίαβ: ταῖνδε ταῖν [| 1108, 
τήνδ᾽ ΒογρΊουαΒ: τῶν ΘΟ ]665 ρτδθ-, 
ἰοΣ Β αὰἱϊ τὴν Βαθοί | 1112. δὲ γῇ 
Το τϑθιι5: δ᾽ ἐγὼ ἢ 1119. αὐτή Βγαι-, 
οἰκῖαθ: αὕτη || τέ μου! ν]ΡῸ τέ μοι, 
ΒοΥρ κι τ᾿ ἐμὴ [|1114. ὑμεῖς ϑ᾽ Τ1η- 
ποδία: ὑμεῖς δ᾽ {|1118. οἵτε δημόται 
Βυαποκῖαβ: οὗ τῶν δημοτῶν | 1111. 
μεμύρισμαι ΑἸ ΠΘπαΘα5: οΟαἴο65 με- 
μύρωμαι, δι μεμέθυσμαεὺ Π μυρώ- 
μασιν: μεϑύσμασιν 1118. ἀγαϑοῖ- 
σιν: ἀγαϑοῖσί γ᾽ ΟοθοίαΒ }} 1121. ἀπέ- 
πτετο: ἀπέπτατο ᾿ἰὈγϊ; αὖ ἔογία856 

ΑἸά. { 1112. οπτεκεφαλλιο: οπτεγκε- 
φαλλιο Ἀ, οπτεγκεφαῖο ΤΠ ἀοΥῆιι5 
Ἰ| 1114. ταχέως ταχέως: να]δο ταχὺ 

᾿καὶ ταχέως ᾿ 1110. ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ 
αποα παῖο νοῦβαϊ, οὐ ΧΟΡΟΣ αἀποὰ 
᾿Βθαπθμε 5 να]ρῸ ΡγΔΘΒΟΥΡ ἔππη 
οϑὲ, ἀρ] ον 1. Η. Υ οββίαβ, αὶ] 
ἃὉ 1109. ον ΡΠ δθιη, ΡΟΒί ΘΟ 5 
᾿δαΐοιῃ απδέζιοῦ νυ υβῖι5. ἘΠῚ ΘΥΒΊΠῚ 
ΟἸΟΥ ΠῚ ΘΔ ΠΘΤῸ ὈΥΪηλτι5 Ἰη 6 ]]οχὶξ 
1181. εὐοῖ εὐοῖ: να] ρὸ εὐαὲ εὐαί. 

ΡΌΤΌΒ 
Υ.11. ἀποκρινόμενος ΒΟΒΕΟΙα5: 

ἀποκρινομένῳ ἢ, ἀποχρινομένου 
τ ]1ααὶ [| 44. καὶ τῷ: κάτα τοοῖο Οο- 
Ὀοία5 δὰ Ηγνροσ. ογαΐῖ. ἔπη. Ρ. 98. 
τουτῳὶ ΟδΥΙοηὶ ΘΟΠ 88 ἢ δ ξυ- 
γνιεῖς Οὐ οἷα: ξυ»ίης (ξυνέης) Θὲ ξυ- 

Ὺ 



ΧΧΧ 

ψίεις [ 40. φράζοντος ΟοὈΘίι5: φρά- 
ζουσαν ἢ 4. γνῶναι: γνωστόν Ὁ}} σύμι- 
φορον: νὰ]ρὸ συμφέρον [ 90. πότε- 
ρον Ῥομ 615: σιρότερον ̓  ὃ. ταχὺ 
πάνυ: πάνυ ταχύ Υ᾽ [|| 02. ἔγωγε οοι: 
ἐγὼ καὶ σοὶ ΟοἸ δία || 04. ἔτε: γ᾽ ἐτεὺῦ 
Ϊ 11. αἶρε: ἔρρε ΒοΥρκῖι5, (ΔΊ Ο] 
᾿ιαθο σομτητᾶπ5 οὐ ρυόχιηδ μηδα- 
μῶς" οὔκουν ἐρεῖς (ΘΙ ]0 ἃ.551]Ὁ- 
ΠδΔῺ5 || 98, ἑόρακ᾽ ἐγώ: ἑώρακά πω 
(πουὴ ὁοα]665, ἑσρακά πώ “ΠΥ Ὠ1- 
{115. ΟΟΥΤ. Πα Θ51115 ὨΪ51 αποαὶ ὀπτωστ᾽ 
ἐγώ νοϊαϊ [[|108. ἐμελλέτην ΟΟΠὈ6- 
ἰὰ5: ἐμέλλετον [ 110. βλέψαι ποιή- 
σας: πᾶθο ἔογίαββθ 61 Ἰηΐουτορα- 
{Ἰοπθιὴ οἰ ἴα οὐ ΓΠπ{1 νου 15 Θοἢ- 
᾿πηροηαᾶδ βαιύ [||[190. τέ ΒΟΥ ΒΟμΙ5: 
τίν [190. παύσει ἂν -- ταῦϑ' ]η- 
ἀογῆιϊιβ: παύσειεν --- ταῦτ᾽ ἂν οὔ παύ- 
σεια» --- ταῦτα 6066. [|| 148, διὰ -- 
ἴσως ΤἸαῖο αἀαὖ ΠΟ ταθαβ [[100. δὲ 
γναφεύει ἃ, δὲ κναφεύει τ  ]]ατι, δέ τες 
κναφεύει γοοῖρ ΒΥ απο Κια5 | 111.114. 
1τ0. δ᾽ οὐχὶ διὰ: δὲ γ᾽ οὐ δια (ἸοΘἴτι5 
119. ΜΝαὶς ΑἸ Ποηδθαβ: “)αὶς [|18]. 
ἐμπέσοι γέ σοι Τονῦ. Ρ]Π πη |} 180, 
μόνον Δ, μόνος ὙΘ]168ὶ || 190. ἀνύ- 
σηται Ἰ) αν βῖαβ: ἀνύσῃ ΠΥ], ἀνύσῃ 
τις ΒοΙβιρῖιβ [[ 190. βιωτὸν εἶναι: 
βιωτὸν αὑτῷ νυϊρο, εἶναι βιωτὸν 
αὐτῷ Ἦ || 200. λαβεῖν: λαμβάνειν 
Υ [208. μή νυν Οοθοίι5: μὴ νῦν 
211, δοᾶν σὺ Οοθοίι5: δρᾶσαι || 210. 
χρὴ Οοθοίαπβ: δεῖ νὰ]ρο, δῇ ΊΠΟΥ 
Ππ5 || 219. ἡ»: ἔστ᾽ Οοδοίι5 [222., 
δραμών: τρέχων ἡ 220, ἐνταυϑοῖ 
Εἰ τι {{2217. τουτοδὲ ἘΝ]Π5] ᾽α5: τοῦ- 
το δὲ οὗ τοῦτο δὴ ᾿ τὸ οἵη. ᾿]1η5- 
Ἰοῖ5 [| 291. ὡς [πη {1η8 : εἰς ΘΟ 1665 Π} 
244. χρόνου Ἰῦζγιη. δ. ἀρπια ΟΔιβίου- 
ἄστη Ρ.45,20. χρόνῳ γα]οὸ Ι 241{.γὰρ: 

καὶ Ὁ || 290. παρόντ᾽ ᾿λαν 55: πα- 
οόντας 208. ὄντας: ἄνδρας να] 5Ὸ 
Ϊ 211. μ᾽ ἔπειτ᾽ : ἡμᾶς ναϊ]ρο, ἡμᾶς 
ἔπειτ᾽ ' || 281. οῃι. ΗΥ̓͂ [[|[286. ἔστε: 
ἔσται ᾿ ἡμῖν ἅπασιν ᾿θναποκίαθ: 
ἡμὶν ἅπασιν Οπίαῦν., ἅπασιν ἡμῖν 
τ Ια] || 281. Μμίδαις Κπβίοναβ: 210 
δας ἢ 290. βληχώμενοι: βληχωμένων 
Βευρκίαβ [[ 290. γε Οο δία: γ᾽ αὖ [} 
900, καταδαρϑόντα Τ᾿ οΥΒοηιι5: κατα- 
δαρϑέντα [801]. σφηνίοκον Βρηί- 
1615: σφηκίσκον [ 812. ᾽κ τῶν (ο- 
Ῥοίι5: τῶν [[ 990, τέ τὸ πρᾶγμ ἂν 
εἴη καὶ πόϑεν;: τί ἂν οὖν τὸ πρᾶγμ 

ΛἈΌΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ 

εἴη; πόϑεν νυῖρο, τί ἂν οὖν τὸ 
σιρᾶγμ᾽ εἴη καὶ πόϑεν 'Υ || 888, ἐν 
(οθοίαβ: ἐπὶ [[940. ϑαυμάσιον ὅπως 
ΡΙουβοηῖβ: ϑαυμαστὸν ὅπως ΡἈ]οΥ]- 
απ6, ϑαυμαστόν γ᾽ ὅπως Ἰῷ οὐ ἄτι 
δπί.: Εογβοῦτι5 ϑαυμαστὸν αὐτὸ 
τοῦ ϑ᾽ ὅπως. ῬΟ5515 οἰΐδιη ϑαυμαστόν 
τι πῶς } θῦ4. τό τ᾽ : τότε δ᾽ ᾿κ, απιοὰ 
ῬΤΟΒΥῚ ροὐθβ 51 909 τότε 50. 1} 1{π||, 
τὸ δ᾽ ΒουρίκιΒ || 901. τοιουτονὶ. φεῦ : 
τοιοῦτον φεῦ ἱκ, τοιοῦτο φεῦ Υ6]16 8], 
ΟΟΥ. ῬΟΥΒΟΙ5, αἴ α εὖ οχίγα νοΥ- 
Β5ῈΠῚ 6556 ΥἹα{ {|{08. ὅτι στεπανούο- 
γηκέ τι: τε πεπαγνουργηκότιε να]ρο: 
Ῥταοβίαῦ Τουίαββθ απο ΒοΥρΡΚα5 
ΘαἸαΙῦ τε πεπανούργηχ ὅτι |] 909. σὲ 
1] ΠΊ5]οῖπ5: σὺ [|| 914. ἂν Ἰκαδίοσγιιϑ: 
οὐν [| 400. οὐ τῷ: οὐ τῳ Βομίοῖα5 
400. εἰσάγειν Υ : εἰσαγαγεῖν γΘ] 16 τ]: 
οἵ, Οομοῖα5 δα Ηγνρον, οταί. ἕπῃ. μ. 
42. [[ 401. νῦν: τῶν 6 5010 415 ἀρτπαὰ 
ΗδΙθ ον βιηδτη ΒΥΟΒΟΡΟΡῚ. Αὐἱϑί. ρΡ. 
99} 408. οὐδὲν: οὐδὲν ἔτ᾽ ΒοΥρΡ Κι 5 
|| 418. ἄνυτε Ῥουβϑομτῖδ5: ἄνυε [| 498. 
φύγη Βτυαποκῖιδ: φύγοι ᾿ 445. λέγω: 
ὃ λέγω ογρ πηι [| 440. ἐργασόμεϑ᾽ 
εἰ: ἐργασαμεένω(αϊαηἱὶ ἐργασόμεϑια Ὁ) 
οὐ 4417 ἀπολιπόντες εἰ ) ΟΌναοα5 [} 
400. δ᾽ οπι. ῬοΥΒοπα5 [40]. 02. ἀν- 
ϑρώποισιν ἐκπορίζομεν ἀγαϑόν; τὶ 
δ᾽ ἂν: τη8]}1πὶ αν ϑοώποις ἀγάϑ' ἐκ- 
σπορίζομεν; τί δ᾽ ἄν ποϑ'. ἃς ποϑ' 
οϑδύ τη 604. 1] ὺτν, [|{40ῦ. ἀνϑρώπους: 
ἀνϑρώποις ᾿ὰν απο Τογξ. τ ρομθη- 
ασμη [[4δῦ. πράττοντες" τἰγὰρ: πράτ- 
τοῦτ" ἢ τί γ᾽ ἂν νυ]ρο, πράττοντες" 
εἰ τί γὰρ ᾿ὰ, ἀποά γϑυιπ οϑύ ἀθ]οΐο 
εἰ, αὐ ἔθοι !τὴ Βοσρ]ῖαβ 498, τὲς :τίς 
γα] ρὸ [[ 499. οὐδὲν: νὰ ]ρὸ οὔτις, ΙΝ 
οὐδεὶς] Ὁ08. αὐτὰ: αὐτὸν ἡ [00 σταύ- 
σει Υ: παῦσαι Ἰὰ, παύσαιε νι]ρὸ [} 
ταύτην: ταυτὶ δ ταῦτα || Ὁ00. ὅ» 
τις Ηοιηβίουμαβιαθ: ἥντιν᾽ ᾿ 510, 
διανείμειέν τ᾽ ἴσον αὑτόν ΒΘΗΌΙΘΙμ5: 
διανέἐπμειέν τ᾿ ἴσον ἑαυτόν ἴ, 51.110 
ΤΟΊ] [|| 12. ἀμφοῖν δ᾽ ὑμῖν τού- 
τοιντ ΤῊ Ὰ]}}1Π τούτοιν δ᾽ ὑμῖν ἀμφοῖν 
Ϊ ὅ14. σκυλοδεψεῖν ΒΘΏΡΙΘΙι5: σκυ- 
τοδεψεῖν || 21. παρ᾽ ἀπίστων Πθηι- 
βίου δῖτι5: σαρὰ πλείστων [ 091]. 
σλουτεῖ» ἔσται Ῥογδοηῖι5: πλουτεῖν 
ἐστιν ΠΥ], τοῖς πλουτοῦσιν ΗΊ Β0}}1- 
δῖα 5} ἀποροῦντεν Δ]ΟΚΘ ΠΥ ]α5 αἸαίν. 
Ρ. 150, ἀποροῦσιν» ΠΡ ΒΟΠΙΡΊ 5, ἀσπο- 
ροῦντα οἱ ἀποροῦνταϑ ΘΟ61065 || 94, 



ΓΙΌΤΟΒ 

πενίαν: ΤΟΥβᾺΠ πεῖναν ν0] πείνην ἢ} 
580. κολοσυρτοῦ Κυιδΐοτιι5: κολοσυρ- 
τὸν || Ὁ44. φυλλεῖ᾽ ὁΧχ 56}Π0]. ΑΟΠ δ νη. 
408, φύλλ᾽ τῦτ] || 545. ϑράνου Ῥταα- 
οἰκῖαβ 6 Ροϊϊμιοο: ϑράνους ||} ὅ40. πι- 
ϑάκνης: φιδάκνης θγαποίιαβ ᾿ 41. 
αἴτιον ΒΘ..] 6 τι5: αἰτίαν ᾿| 48, ἐπε- 
κρούσω: : να]σοὸ ὑπεκρούσω, 1Ππὲ εἷς 
Ἰορογαῦ Ῥοιαχ Χ, 199 || 08. ἤδη 
τοίνυν: τοίνυν ἤδη ΒοΥρΚῖιΒ {| ὅ04. 
ἐστὲν ὑβοίζειν: ἐνυβρίζειν ἃ. ἀπὰθ 
ΕΥ̓ ΖΒΟΠΙ5. ἐστ᾽ ἐνυβοίζειν ᾿ ὃ00. 
ἀβ]ονιῦ Βομί]οῖα5 [[{19. αὐ αστείϑειν 
Ῥογβοῃαβ: ἀνασείσειν ἢ Ὁ. σ᾿ ἅπαν- 
τες: σεπάντες ὁ [ 82. ἀποδείξω Ροτ- 
ΒΟΠΙ5: σε διδάξω 1101], αὐ διδάξω 1 
|| ὉὍ84. ἀοἰδανι (ον ίπ5 [| Ὅ80. 92. κο- 
τίνῳ: οΟΥΒΟΠα5 κοτε ῷ || 081. δῆλος 
Οοροίαβ: δηλοῖ || 007. χοῆν: γϑοίθ 
να]ρο χρή ἢ 090. ἄλλοι: ἀλλοεναϊρο ἢ 
641. ἀρ᾽: ἄρά γ ΒΥ! ἀγγέλλεται Ἀι, 
ἀγγελεῖγο αι} 600, ϑυλήματα 56Π0- 
Ἰιιβίοβ: προϑύματα σοαϊοο5 ||} 00]. 
στέλανος: μέλανος ΡΤ ΟὈΔΌΙ Ιου Βοτρ- 
Κια5. [| 009, παρήγγειλ᾽ ἐγκαϑεύδειν 
Ῥογβομιβ: παρήγγειλεν καϑεύδειν ἢ} 
081. σάκταν: σάκκονν. 1. ἀρτπιὰ 561Π0- 
1Ἰαβέατῃ [| 088, ἠσϑάνετο ῬΟΥΒΟΠΙΙΒ: 
ἤσϑετο δὴ νυ]ρο, ἤσϑετο οο04α. ορί!- 
τὴ] || 089. ἀρασ᾽ ὑφήρφει Π) ΟὈΥ οι5: τὴν 
χεῖρ᾽ ὑφήρει [ 090. ἀνεπαυόμην: ἀνε- 
παλλόμην Ἀὶ οἵ οὕτὴ γρ. ἀνεπαυόμην 
Υ 090. ροβὲ μτιπο νουβιιπὶ ΠΘ5010Ὸ 
Δ ὉΠῚ1Ὶ5 ν6] ἀπὸ νϑῦβιι5 σοι ἀϑυϊηΐ 
Ι 101. μέν γ᾽ ἐπακολουϑοῦσ᾽ Ἰθοτρ- 
Κιαβ: μὲν γε ἀκολουϑοῦσ᾽ Υ, μέν γέ 
τις ἀκολουϑοῦσ᾽ Τὰ, μέν τις ἀκολου- 
ϑοῦσ᾽ το]ϊααὶ || τ02. ὑπηρυϑοίασε: 
ὑπερυϑοίασε ὑπερηρυϑρίασε 
Βουρκιαβ || τοῦ, σύ γ᾽: τον Π)οΟὈταοιι5 
Ι 120. ὑπομνύμενον ΒΥ ΟΚι5: ἐστο- 
μνύμενον ᾿ ταῖς ἐκκλησίαις 56} 0]1ὰ- 
βίᾳ: τῆς ἐκκλησίας οοαϊοο5 [| 121. 
Πλούτωνι: Πλούτῳ ᾽τιῦ || 188. οὖν 
Ομ. Ια || 198, ἀνειστήκει: ἀνεστήκει 
να] σὸ [| τῦ8, ἐκτυπεῖτο δὲ: ἐκτύπει 
γε (δὸ δῊ) Ὑ ΔΙοΚοη αν [[{τῦ9. προ- 
βήμασιν: δρομήμασιν Υ' ἃ ΟἸ ΟΠ ΆΥ 5, 
Ὧι). κροτήμασιν ἵ [[ 1θῦ, κριβανωτῶν: 
Βα ηΓ αὶ κρεβανιτῶν οοΥγϊ σαῃΐ || 110. 
ὑπαντῆσαι: να]ρο ἀπαντῆσαι ἢ 111. 
δηΐο ἢ. ν. ματα ν᾽ ἀθηΐαν ἀπ Οἴπὴ 
ΘΠΟΥῚ ΟΔΥΙΏΙη6 Οχοὶ άϊ550 || 112, κλει- 
νὸν πέδον: κλεινὴν πόλιν δἴο ΡΠ Δ η1ι5 
ΒγΖ. ν. ϑηναι }} 181. ἐπεδίδουν Υ : 

ΧΧΧῚ 

ἐνεδίδουν τοϊῖααὶ [[ 189, οἵ φαινόμε- 
γοι: ὀσφραινόμενοι ΠΗ ΘΥΛΒΊΘΥ 5118 
1801. τῶν ἰσχάδων οοα. δαϊάδο: τὰς 
ἰσχάδας 10] || 819, σαϑροὺς: ναῖϊρο 
σαπροὺς || 820. ἕπου: ἕπου δὲ οχ Ιὰ 
Βογρκίαβ ἀο]οίο ἵνα δμΐο πρὸς || 894. 
τέως: τότε ν᾽ || 899. ογαί τοῦ Δικαίου 
Ι σ: νὰ]ρο μ᾽ [|841. ἐνθαδί: νὰ]ρὸ 
ἐνθάδε || 842. τῶν ϑεῶν: Ἡρτηβίοτ- 
᾿α51π5 τὸν ϑεὸν || 849. μετὰ σοῦ τὸ: 
τὸ μετὰ ΠΡ  Ἅρηθι μῶν οὐν ἐμυή- 
ϑης: μῶν ἐμυήϑηςν, μῶν ἐνεμυήϑης 
Τὶ || 848. ἔφερες οὐ»: ἄρα φέρεις (ο- 
θοδίαβ; αὐἱαπὶ οὐ» φέρεις ἡ ἐνθάδ᾽ 
ἤλϑὲες Βουρκῖαβ [[ νὴ τὸν: νῇ Βογρ- 
Καθ [| 809. ᾿λλύτωσιν 1) βιὰ5: λέ- 
πωσιν ἢ ὅτ0. οὐδεὲν Θολισου: οὐδὲ- 
νὸς [| 810. οἐμώξαρα 1] πα ονῆιι5: οἵ- 
μωξ᾽ ἄρα Ἐ, οἴμωξ᾽ ἀρα να]ρο || 818. 
ϑεὸς ΒΥαποκῖι5: ϑεός ἐσϑ' ἢ 892, ἐμ- 
πλήμενος ΒταποκΚΙαΒ: ἐμπλησμένος 
ΕΥ̓, ἐμπεπλησμένος ΥΘΙΪΘῸΙ Ι 908, 
παϑών: ναϊσο μαϑών || 919. ὡς: 
ὥστ᾽ να]ρὸ || 920. τἄρα Τ᾿ πἀοτῆιϊι: 
γ᾽ ἄρα ἢ 928. πρὸς ἔμ᾽ ὑμῶν: πρὸς ἐμέ 
τις νοὶ τις ὑμῶν ΤοΟΌτδοαβ [[ 992. 
ποιεῖ Βαάδροαβ: ποιεῖς [ 940. κἂν 
Ηοπιβίθυμιβὶπβ: καὶ [Π| 901. ἀοἸδνὶ ἢ. 
ν. οχ 802 οἐβοίιιη; δὸ 6] αν δία 1ὴ 
Ἠδϑηλακουιιβ Μποηι. 11, 11 || 919. γ᾽ 
αὖ τὰ πάνϑ᾽ ἨοἸΙαομπ5: πάντα ταῦϑ' 
οἰ ταῦτα πάνϑ᾽ || 998. οὐχί τοι νῦν: 
οὐχὶ τοίνυν Ἀ', οὐχὲ νυνί γ᾽ να]σὸ ἢ} 
1004. ἐπεὶ ζαπλουτῶν: να!ρο ἔπειτα 
πλουτῶν ᾿! 100. ἅπαντ᾽ ὧν ἤσϑιεν: 
να]ρο ἅπαντα κατήσϑιεν ᾿ 1011. φά- 
βιον: γα]ρὸ φάττιον, οοαϊοο5 βά- 
τιον [ΝᾺ1019. μεγάλοις ὀχουμένην: 
μεγάλοισι νὴ 4 κα Ν᾽ οπι. || 1018. παγ- 
καλᾶας ΕΥΑ, παγκάλους οοίοεϊ [} 
1021. ποιήσῃ ΒΟΚΚοΥαΒ: ποιήσει ἢ] 
1090. δέώκαεος Βυιμποκίαβ: δέκαιον 
Π 1042. σὲ Τ᾿: τέ το! αὶ || 1008. λά- 
βη: βάλῃ { 1008. πρὸς ἐμὲ: να]ρὸ 
πρός με] ποῦ: ποῖ σοαϊοθ5, ΠΠΠπὰ ν. 
ἃ. ἴῃ Μπριμοβ. 11, 3299 [10 18, τοῦτ᾽ 
ἐπέτρεψ᾽ ἐγὼ Υ͂, τοῦτ᾽ ἐπέτρεπον 
ΤΟ] αὶ, τοῦτό γ᾽ ἐπέτρεπον Βτυη- 
Καθ; βϑηποηῖα τσ θαΐαᾳ δαπΐ ἢ 
1088. ἀπὸ Ἰκαβίοταθβ: ὑπὸ ἢ τε 19)11- 
ἀονῆαβ: γε} 1097. δηΐο ἢ. ν. θχοὶ- 
αἶδβθ 81]αὰ1ἃ, α4ὰὸ 8πῖιπὶ γα 1558 
πη] αγ θέαν, γθοῖθ βιβρι οαΐαγ Βονρ- 
Κα. Π[| 1099. κλαυσιᾷ: ἀ6 μος αἰχὶ 
δὰ Εγάαρτη. Οοηι. στᾶθο. ΠΡ. 142 ᾿} 

ὥ 



ΧΧΧΙΙ 

1100. 
ται: ΣΩΣ ΣΕ ἈἩ [|1118. ἀο]ού ο- 
Ὀνδθιι5}} 1110. ἔτε ϑύει ν᾽, ἐπεϑύει ο6- 
[θυ] ΠΠ 1117. τότε: τέως ᾿Βουρκῖαβ Ι 
1190. μὲν : οἵη. ΕΥ̓͂, ἀπᾶο ἂν ΠΟ ΥδοιιΒ 
Ι 1124. ζημίαν: ζημίας ν ̓  1191. 
περὶ, πρὸς ΤΟΊ Ια πὶ {{ ἔοικ᾽ ἔτι στοέ- 
φειν Δ ΡῸ Ραν. ἃρπα ΠοΡταθυη, 
ἔοικέ τε στρέφειν Ἐν, ἔοικέ τις στρέ- 
φειν Μαΐ. ᾿Γ. » ἔοικ᾽ ἐπιστρέφειν το ]]- 
411 Ι 1199. ὁπότε γε: ὁπότε τι ν]- 
80, ὅτε γε Ἀὶ || 1140. ὑφέλοι᾽ Ἰ)αντ6- 
515: ὑφείλου οὐ ὑφέλοις ἢ 1149. τοῦ- 
τον: δ τὸ πλέον Ὁ [ 1161. καὶ τί ἔτ᾽ 

ΑΘΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ. ΡΙΜΌΤΤΙΒ 

ὁ Α, ὦ νυῖρο ἢ 1110. τέμνε- ἐρεῖς: τί δῆτ᾽ ἐρεῖς Υ ΠΠ 1105. μουσι- 
κοὺς: ΠρΙηΒίου τσ ι5 απ ΓΘ ΠΟΥ 
μουσικῆς ΠΠ11τ0. εἶναι Βυαποκίαϑ: 
εἶναί μοι ἢ 1111. φράσει ὅπου ΟοὈ6- 
ἴα5: φράσειε στοῦ ἢ μοε ΟἿ. εν ̓ 1179. 
γὰρ αὖ βλέπειν ὁ Πλοῦτος ἤρξατο: 
γὰρ ὁ Πλοῦτος ἤρξατο βλέπειν σα]- 
ΒθῸ, γὰρ, βλέπειν ὸ Πλοῦτος ἤρξατο 

. γὰρ ὁ Πλοῦτος ἤρξατο βλέπειν Τὰ 
Ι ἰζο, ἐνθαδί: γα]ρὺ ἐνθάδε Ι 1190. 
ἥκων: ἐλϑών Υ' {| 1201. ὡς σ᾽ γα ]ρῸ 
ὡς σ᾽ {[{1209. ροϑῦῃ.ν. Ἔχο  αῖ558 νἱ- 
ἀθίπι στη θῃ ΟΠΟΥἹ] ἐξόδιον. 



ΟΡ ΤΣ 

ἙᾺ ΠΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΤΑ 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΌΛΗΣ 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ ΑΓΙΈΛΟΙ 

ΤΡΟΧΙΛΟΣ ϑεράπων Ἔποπος ΙΡΙΣ 
ἘΠΟΥ ΠΑΤΡΑΛΟΙΑ͂Σ 

ΧΟΡΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΙΝΗΣΙΑΣ διϑυραμβοποιός 

ΚΗΡΥ͂Ξ ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

ΙΕΡΕΥ͂Σ : ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 

ΠΟΙΗΤῊΣ ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΙΓῸΣ ΤΡΙΒΑΛΛΟΣ 

ΜΕΤΩΝ γεωμέτρης ἩΡΑΚΛῊΣ 

ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΕἘΥΒΕΛΠΙΔΗΣ 

Ὀρϑὴν χελεύεις, ἣ τὸ δένδρον φαίνεται; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

΄ ΄“ Ψ' ΄ 5 
διαρραγείης᾽" ἥδε δ᾽ αὐ χρώζει πάλιν. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
, Ξ᾿᾽ ϑι , ’ ᾿, 

τί ὦ τιονήρ᾽ ἄνω χάτω πλανύττομεν; 
2 ’ Ὁ ΠΕ} " «ς " ᾿ 

ἁπολούμεϑ' ἄλλως τὴν ὁδὸν προφορουμένω. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
Ἃ ΠΦΙΩΝ ΄ , ᾿ » 

τὸ δ᾽ ἐμὲ χορώνῃ πειϑόμενον τὸν ἄϑλιον 
ς -" - ΄ - ᾽ 

ὁδοῦ περιελϑεῖν στάδια τελεῖν ἢ χίλια. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
τὸ δ᾽ ἐμὲ χολοιῷ τιειϑόμενον τὸν δύσιμορον 
Β] - ᾿) , - , 

ἀποσποδῆσαι τοὺς ὄνυχας τῶν δαχτύλων. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
2 ᾿ γ ͵ ο 3 »" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅπου γῆς ἐσμὲν οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ἔτι. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
᾿Ὶ 9 ᾽) » (δ᾽ Β 2 , ἴ , ἵ οὲ 

ἐντευϑενὶ τὴν πατρίδ᾽ ἂν ἐξεύροις σύ που; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
7. Ὁ. ὉᾺ 5 Ρ ὡ δύο ᾿ οὐδ᾽ ἂν μὰ 4“ ἐνγετεῦϑεν ᾿Εξηχεστίδης. 

Ανἱδιομ]ιανὶς υοἱ. 1]. 1 

10 
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90 

10 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΕΥ̓ΒΛΠΙΔΗΣ 
οἴμοι. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
Ν . Ὶ - " ςφον ’ »"Ὲ 

σὺ μὲν ὦ τᾶν τὴν ὁδὸν ταύτην ἴϑι. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ 

51 . . , ς - ῈΣ , 
ἢ δεινὰ νὼ δέδραχεν οὐχ τῶν ὀρνέων, 
« ΄, ΄ Ὶ - 

) ζειναχοτεώλης Φιλοχράτης μελαγχολῶν, 

ὃς τὠδ᾽ ἔφασχε νῷν φράσειν τὸν Τηρέα" 
ἊΣ , Χ ν ,’ δ χαἀπέδοτο τὸν μὲν Θαρρελείδου τουτονὶ 

,: 3, - ᾿ , χολοιὸν ὀβολοῦ, τηνδεδὶ τριωβόλου. 
. "2 3) ἌΡ ΑΝ 2 ον 2} Χ ’ 

τὼ δ᾽ οὐχ ἄρ᾽ ἤστην οὐδὲν ἄλλο τελὴν δάχνειν. 

ΩΝ 

.-. ’, , [4 » - 

χαὶ νῦν τί χέχηνας; ἔσϑ'᾽ ὅπτοι κατὰ τῶν πετριῦν 
ς - » 232 ὙΠ. 2 ΄ ΒῚ ΝΡ] “ἣῶ 

γμᾶς ἕτ ἄξεις. οὐ γὰρ ἔστ ἐνταῦϑα τις 

ὁδός. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ὙΝ ν ᾿ - Τὰ 2 ᾿ 2 - 

οὐδὲ μὰ 4“ ἐνταῦϑά γ᾽ ἀτραπὸς οὐδαμοῦ. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
, 2 ς , - ς -" ΄, ΄, 

τί δ᾽; ἡ κορώγη τῆς ὁδοῦ τι λέγει πέρι; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

οὐ ταὐτὰ χρώζει μὰ Δία νῦν τὲ χαὶ τότε. 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 

, ν , Ἀ - ς - τί δὴ λέγει περὶ τῆς ὁδοῦ; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

32.» 

τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
΄ γ , , Ν ΄ 

βούχουσ᾽ ἀπέδεσϑαι φησέ μοι τοὺς δαχτύλους; 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
5) ᾿ 3 ἘΣ ΕΘ.. το) ν [αν τ ΣῈ) , 

οὐ δεινὸν οὖν δῆτ᾽ ἐστὶν ἡμιᾶς δεομένους 
ἐς χόραχας ἐλϑεῖν χαὶ τταρεσχευασμένους 
2» δι 9.29 - ΄ ᾿ ς ΄ 

ἔπειτα μὴ ᾿ξευρεῖν δύνασϑαι τὴν ὁδόν; 
Ξ τι ΄, 9 

ἡμεῖς γάρ, ὠνδρες οἱ παρόντες ἐν λόγῳ, 

γόσον νοσοῦμεν τὴν ἐναντίαν Σ᾽άχᾳ" 
.«, ᾿ Ν 2 ΒΝ 2 ΩΝ 2 , 

ὃ μὲν γὰρ οὐχ ὧν ἀστὸς ἐσβιάζεται, 
ς ᾿Ξ - 

γμιεῖς δὲ φυλῇ χαὶ γένει τιμώμενοι, 
2 ΔΘ. - - 2 

ἀστοὶ μετ᾽ ἀστῶν, οὐ σοβοῦντος οὐδενὸς 
2 , - , « - - ἀνεπτόμεϑ'᾽ ἐχ τῆς πτατρίδος ἀμφοῖν τοῖν ποδοῖν, 

Ξ ΚΕΝ 2 - 2 , “ αὐτὴν μὲν οὐ μισοῦντ᾽ ἐχείνην τὴν πόλιν 
ἊΣ Ψ ’ὔ “ 

τὸ μὴ οὐ μεγάλην εἶναι φύσει κεὐδαίμονα 

Ἂ 2 [2] Ἂ ᾿ - ΄ τὸν ἔποφ᾽ ὃς ὄρνις ἐγέγετ᾽ ἐκ τῶν ὀρνέων" 



ΟΡΝΙΘῈΕῈΣ 

χαὶ στἄσι χοινὴν ἐναποτῖσαι χρήματα. 
3 , , ἘΦ ΡῚ) ΝΕ 4 

οἱ μὲν γὰρ οὖν τέττιγες ἕνα μῆν᾽ ἢ δύο 
-- - , -Ξ 3, κα 

ἐπὶ τῶν χραδῶν ἀδουσ᾽, ϑηναῖοι δ᾽ ἀεὶ 
- -» , ΄, , 

ἐπὶ τῶν δικῶν ἀδουσι τιάώντα τὸν βίον. 
διὰ ταῦτα τόνδε τὸν βάδον βαδίζομεν, 
χανοῦν δ᾽ ἔχοντε χαὶ χύτραν χαὶ μυρρίνας 
σπλανώμεϑα ζητοῦντε τόπον ἀπράγμονα, 
ὅπου χαϑιδρυϑέντε διαγενοίμεϑ᾽ ἄν. 
ὁ δὲ στόλος νῷν ἐστι τταρὰ τὸν Τηρέα 

Ν 2} ἡ ἰχῖςα ἧς , ΩΣ ΄, τὸν ἔποπα, τταρ᾿ ἐχείνου πυϑέσϑαι δεομένω, 
΄ 5 , δ τοῚ ΄ 

εἴ που τοιαύτην εἰδε “πτόλιν ἡ ᾿πέζχτετο. 
ἃ ΠΙΣΘΒΤΑΙΡΟΣ 

οὗτος. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔΗΣ 

», », τί ἔστιν; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ἡ χορώνη μοι πάλαι 
» ΄ 

ἄνω τι φράζει. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ 

χὠ κολοιὸς οὑτοσὶ 
, ω ς ΄ , 

ἄνω χέχηνεν ὡσπερεὶ δειχγύς τέ μοι, 
2 »Ἥ ω) ὦ 2 » 2 ““ω9 » 

κοὺκ ἔσϑ' ὅπως οὐχ ἔστιν ἐνταῦϑ'᾽ ὄρνεα. 
γ , 2 ΣΝ", Βλ] ΄ ΄ 

εἰσόμεϑα δ᾽ αὐτίχ᾽, ἣν ποιήσωμεν ψόφον. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

2 οἰ ΕΥ̓ ΟΣ - -» ΄ , ; ᾿ 

ἀλλ᾽ οἶσϑ' ὃ δρᾶσον; τῷ σχέλει ϑένε τὴν πέτραν. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔΗΣ 

Ν -" - 2 ,ν Ἴἢ ΄ ΄ 

σὺ δὲ τῇ χεφαλῇ γ᾽, ἵν᾽ ἡ διτλάσιος ὃ ψόφος. 
᾿ ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

2 3 , , 

σὺ δ᾽ οὐν λίϑῳ χόψον λαβών. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
’ 2 Ὶ - 

σιάνυ γ᾽, εἰ δοχεῖ. 
σταῖ χεαῖ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
,ὔ 7 τ }: , -"  . τί λέγεις οὗτος; τὸν ἔποπα τιαῖ χαλεῖς; 

2 5 -" , - - δνλένω οὐχ ἀντὶ τοῦ παιδός σ᾽ ἐχρὴν ἐποποῖ χαλεῖν; 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

ἐχτοχτοῖ. ττοιήσεις τοί μὲ χότιτειν αὖϑις αὐ. 
ἐπτοχτοῖ. 

ΤΡΌΧΙΛΟΣ 
τίνες οὗτοι; τίς ὃ βοῶν τὸν δεσπότην; 

Ἶ ,᾿ 

40 

90 

σι [2 



σὺ οι 

10 

.- ῶωι 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΕΥ̓ΈΛΠΙΔΗΣ 
Ἴπολλον ἀποτρόπαιε τοῦ χασμήματος. 

ΤΡΟΧΙΔῸΣ 
΄ ) , 

οἴμοι τάλας ὀρνιϑοϑήρα τουτωί. 
ΒΥ̓ΒΑΠΙΔῊΣ 

οὕτως τι δεινὸν οὐδὲ κάλλιον λέγειν. 
ΤΡΟΧΙΔΟΣ 

ἀπολεῖσϑον. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐσμὲν ἀνθρώπω. 

ΤΡΟΧΙΛΟΣ 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
᾿ , Ἁ , 

᾿γποδεδιὼς ἔγωγε λιβυχὸν ὄρνεον. 

ΤΡΟΧΙΛῸΣ 
3 ΦΧ ΄, οὐδὲν λέγεις. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 
᾿ ᾿ 2 -“" Ν ᾿Υ - 

χαὶ μὴν ἐροῦ τὰ πρὸς ποδῶν. 
ΤΡΟΧΙΛῸΣ 

ςφιν } Υν , ᾽ » 2 2 - ὁδὲ δὲ δὴ τίς ἐστιν ὀρνις; οὐχ ἐρεῖς; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

2 ν ΕΥ ᾿, 

᾿πτιχεχοδὼς ἔγωγε φασιανιχός. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ 

2 ᾿) ΔῪ , 9 ᾿ 2 εὐ ᾿: » 2 - "Ξ 

ατὰρ συ τι ριον 7001 δι Ζρος των ξυνγ:; 

ΤΡΟΧΙ͂ΛΟΣ 
"7 ΡΣ -» 

ὄρνις ἔγωγε δοῦλος. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ 

ς ΄ς ᾿" 

ἡττήηϑης τινος 

ἀλεχτρυόνος; 
ΤΡΟΧΙΔῸΣ 

2 2 Φι ξΥ, ς ΄, 

οὐχ ἀλλ᾽ ὅτε περ ὃ δεσπότης 
2 ΞΡ ΄ , 3 Σὐξ 
ἔποιν ἐγένετο, τότε γενέσϑαι μ᾽ ηυξατο 
27 2 Ὁ ΄ , , Ξ᾿ ὃ» 

ὄρνιν, ἵν ἀχόλουϑον διάχονὸν τ΄ ἔχῃ. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ 

ἢ Ν »ὕ, Χ 

δεῖται γὰρ ὄρνις χαὶ διακόνου τινός; 
ΤΡΟΧΙΛΟΣ 

τῇ ὍΣ - τοὶ ὩΣ , 95 τ δι ΄ ΕΘ Ξ 

οὑτός γ᾽ ἀτ᾽ οἰμαι ττρότερον ἀνϑρω,ὸς ττοτ᾽ ὧν 
« - Α: , , 
ὅτε μὲν ἐρᾷ φαγεῖν ἀφύας φαληριχάς, 

, 2 } 0] , ν ΕῚ ν ΕῚ ΄, ᾿ 

τρέχω το ἀφύας λαβὼν ἐγὼ τὸ τρύβλιον. 



ΟΡΝΙΘΕΣ Ὁ 

ἔτνους δ᾽ ἐπιϑυμεῖ δεῖ τε τορύνης χαὶ χύτρας, 
τρέχω ᾽πὶ τορύνην. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
ΓΝ , , τροχίλος ὄρνις οὑτοσί. 

οἶσϑ'᾽ οὖν ὃ δρᾶσον ὠ τροχίλε; τὸν δεσπότην 80 

ἡμῖν χάλεσον. 
ΤΡΟΧΙΛῸΣ 

ἀλλ᾽ ἀρτίως νὴ τὸν “ία 
εὕδει χαταφαγὼν μύρτα χαὶ σέρφους τινάς. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 
« 2 , 2 ΄, 

ὅμως ἐπέγειρον αὐτόν. 

ΤΡΟΧΙΛΟΣ 
οἰδα μὲν σαφῶς 

[42 2 ᾽, »-ἪἬ ) ΦΙΦΆ «“ Ὁ" Ἢ - ὕτι ἀχϑέσεται, σφῷν δ᾽ αὐτὸν οὐνεχ᾽ ἐπεγερῶ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
-» ΄ μ᾿ 2 ’ 2 ΄“ ὙΠπΙἊΝ , , 

καχῶς σύ γ᾽ ἀπόλοι᾽, ὡς μ᾽ ἀπέχτεινας δέει. 80 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ | 
οἴμοι καχοδαίμων χὠ χολοιός μοΐχεται 
ὑχτὸ τοῦ δέους. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ΕΣ ΄ ν Ῥ 
ὦ δειλότατον σὺ ϑηρίον, 

, 2 - 

δείσας ἀφῆχας τὸν χολοιόν; 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
εἰπέ μοι, 

ῃ ᾿ .) ’ 5 5 ἢ - ,ὔ 

σὺ δὲ τὴν χορώνην οὐχ ἀφῆκας χαταπεσών; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ 
Ν ,2) 7 » 

μα 44 οὐχ ξγωγε. 90 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
ποῦ γάρ ἐστ᾽; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ ᾿ 
α͵τξγτέετο. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
γ Ἐν δ τ ἂν Ἔν ἀν ς 7 - 5 οὐχ ἀρ᾽ ἀφῆχας; ὠγάϑ᾽ ὡς ἀνδρεῖος εἰ. 

ΒΕΠΟΥ 
᾿ « ψμυὺ ’ 

ἄνοιγε τὴν ὕλην, ἵν᾿ ἐξέλϑω ποτέ. 

ΕΥ̓ΕΛΠΊΔΗΣ 
φς ς , ᾽ . ΄ ὦ Πράχλεις τουτὶ τέ τιοτ᾽ ἐστὶ τὸ ϑηρίον; 

Ἰ , ς , Ξ Σ 
τίς ἡ πτέρωσις; τίς ὁ τρόπος τῆς τριλοφίας; 



0 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ἘΠῸΨ 
, 5 ΜΕΞΕΥ) 7} ς τὸ 

9ῦ τίνες εἰσί μ᾽ οἵ ζητοῦντες; 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔΗΣ 

οἱ δώδεχα ϑεοὶ 
εἴξασιν ἐπιτρῖψαί σε. 

ΒΠῸΨ 
μῶν μὲ σχώπτετον 

δὁρῶντε τὴν πτέρωσιν; ἢ γὰρ ὦ ξένω 
ἄνϑρωπος. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
οὐ σοῦ χαταγελῶμεν. 

ΒΠῸΨ Σ 
ἀλλὰ τοῦ; 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 
τὸ δάμφος ἡμῖν σου γέλοιον φαίνεται. 

ἘΠῸΨ 
100 τοιαῦτα μέντοι Σοφοχλέης λυμαίνεται 

- ΄ὔ δ , ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐμὲ τὸν Τηρέα. 
: ΕΥ̓ΒΛΠΊΔΗΣ 

ν ν 3 , ΄ , τὸ 

Τηρεὺς γὰρ εἶ σύ; πότερον ὄρνις ἢ ταὼς; 

: ἘΠῸΨ 
, ΡῚ 

ὄρνις ἔγωγε. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔΗΣ 

χᾷάτα ποῦ σοι τὰ πτερά; 

ἘΠῸΨ 
2 ΄ 

ἐξερρύηχε. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ ᾿ 

χότερον ὑχτὸ νόσου τινός; 

Ἷ ἘΠΟΨ 
2 ) Ν ᾿ -» ΄ 23 

100 οὐχ ἀλλὰ τὸν χειμῶνα στάντα τὠωρνξα 
- τῇ - 3) ἜΣ ΄ 

χιτερορρυεῖ, κάτ᾽ αὖϑις ἕτερα φύομιεν. 
2 2 , ΄ ᾿ ,ὔ 

ἀλλ᾽ εἴπατόν μοι σφὼ τίν᾽ ἐστόν; 

ΕΥ̓ΒΛΠΙΔΗΣ 
΄ 

γώ; βροτω. 

ΒΠΟΨ 
᾿ Ἁ , 2 

σιοδαπτὼ τὸ γένος δ᾽; 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ 

«“ ς ,’ 5 [ 

ὅϑεν αἱ τριήρεις αἱ καλαί. 

"- : ἘΠΟΨ 
μῶν ἡλιαστά; 



“Ι ΟΡΝΙΘῈΕΣ 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 
μαλλὰ ϑατέρου τρόπου, 

ἀπηλιαστά. 110 
ὍΠΟΥ 

σπείρεται γὰρ τοῦτ᾽ ἐχεῖ 
᾿ ΄ 2 

τὸ σπέρμ; 
ΕΥ̓́ΕΛΠΙΔΗΣ 

΄ὔ .- “- Σ ΕΣ πῶς, ὑ συ 

ὀλίγον ζητῶν ἂν ἐξ ἀγροῦ λάβοις. 
ΕΠπΟΥ 

5 - , πος ΤῸ, ΄, 

σπράγους δὲ δὴ τοῦ δεομένω δεῦρ᾽ ἠλϑέτην; 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

σοὶ ξυγγενέσϑαι βουλομένω. 
ΒΠποΥ 

τίνος πτέρε; 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 

΄ - ᾿ ον τα ἐὰν τ ἔ «“ ᾿ ΄ 
ὕτι πρῶτα μὲν ἡσϑ᾽ ἄνϑρωπος ὡσττερ νὼ τιοτέ, 

’, ᾿ 4 ’ 

χἀργύριον ὠφείλησας ὥσπιερ νὼ ποτέ, 11ὅ 
[4 , χοὺχ ἀποδιδοὺς ἔχαιρες ὥσττερ νὼ ποτέ" 

ὌΝ γΣ ΟῚ ΄ ἡ) ΖΡ ΄ 
εἰν αὐϑις ὀρνέϑων μεταλλαξας φυσιν 

καὶ γῆν ἐπέπτου χαὶ ϑάλατταν ἐν χύχλῳ, 
δι κ ΄ Ὄ “ » 9 «“ 5; ἐ Ὁ. 
χαὶ πάνϑ' ὅσαπερ ἄνϑρωπος ὅσα τ᾽ ὄρνις φρονεῖς 

ΑΕ ΕΣ , κι ν τ γ., :; 
ταῦτ᾽ οὖν ἱχέτα νὼ πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀφίγμεθα, 130 

ς τῶν ᾿ 

εἴ τινὰ τιόλιν φράσειας ἡμῖν εὔερον 
[δὲ »" ΄ 

ὥσπερ σισύραν ἐγχαταχλινῆναι μαλϑαχήν. 
ἘΠΟΥ 

2 ς Τῷ Ὁ σ΄ “ " - ’ ἔπειτα μείζω τῶν Κραναῶν ζητεῖς τεόλιν; 
ΕΥ̓ΕΑΠΙΔΗΣ 

, χ 2 , , μ᾽ - 

μείζω μὲν οὐδέν, προσφορωτέραν δὲ νῷν. 
ΕΠΟΥΨ 

2 - - 3 - 

ἀριστοχρατεῖσϑαι δῆλος εἰ ζητῶν. 130 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ σὴς 

ἐγώ; 

ἡχιστα χαὶ τὸν Σχελλίου βδελύττομαι. 
ΒποΥ 

ποίαν τιν᾽ οὖν ἥδιστ᾽ ἂν οἰχοίτην σιόλιν; 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

ὅπου τὰ μέγιστα τιράγματ᾽ εἴη μοι ταδί" 
ἐπὶ τὴν ϑύραν μου πρῴ τις ἐλϑὼν τῶν φίλων 
λέγοι ταδέ" πρὸς τοῦ «“ιὸς τοὐλυμιτίου 130 
ὅπως παρέσει μοι χαὶ σὺ καὶ τὰ παιδία 
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ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 

λουσάμενα πρῴ" μέλλω γὰρ ἑστιᾶν γάμους" 
» , ΄ Υ ’ 

χαὶ μηδαμῶς ἄλλως ποιήσης᾽ εἰ δὲ μή, 
᾿ ’ ΄“ ν» ’ὔ -" 

μή μοί ττοτ᾿ ἔλϑης, ὅταν ἐγὼ πράττω χαχῶς. 
ΒΠῸΨ 

γὴ “ία ταλαιττώρων γὲ πραγμάτων ἕρᾷς. 
τί δαὶ σύ; 

ΠΙΣΘΒΤΑΙΡΟΣ 
τοιούτων ἐρῶ κἀγώ. 

ἘΠῸΨ 
τίνων; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
΄“ ξ “-" 7ὔ , 

ὅσου ξυναντῶν μοι ταδί τις μέμψεται 
ἡ Ν ς ᾿ , 

ὥσπερ ἀδιχηϑεὶς παιδὸς ὡραίου πατήρ" 
χαλῶς γέ μου τὸν υἱὸν ὦ Στιλβωνίδη 

΄ 3 Ὁ , , 

εὑρὼν ἀπιόντ᾽ ἀπὸ γυμνασίου λελουμένον 
, 2 - 2 ΄ 

οὐχ ἔχυσας, οὐ προσεῖπτας, οὗ προσηγάγου, 
, ὉᾺ ᾿ ᾿ ᾿ 

οὐχ ὠρχιπτέδισας, ὧν ἐμοὶ πατριχὸς φίλος. 
ΒΠΟΥ 

ΕΝ ἂν , ᾿" - - [4 3. ὦ ὦ δειλαχρίων σὺ τῶν καχῶν οἵων ἐρᾷς. 
Ν , , 2 , ᾽, 

ἀτὰρ ἔστι γ᾽ ὑποίαν λέγετον εὐδαίμων πόλις 
παρὰ τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλατταν. 

ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ 
οἴμοι μηδαμῶς 

ς “ δὰ , σ΄... Ὁ » ἡμῖν γε παρὰ ϑάλατταν, ἵν᾿ ἀναχύνψεται 
ἘΝ » τὴ ς ᾽ὔ 

χλητῆρ᾽ ἀγουσ᾽ ἕωϑεν ἡ σαλαμινία. 
᾿ , ’ ς » Ὡ 

ἑλληνικὴν δὲ πόλιν ἔχεις ἡμῖν φράσαι; 
ἘποΥ 

,ὕ 2 »" 3 “- , Ὁ ἈΨΤᾺ τί οὐ τὸν Ἠλεῖον “έπρεον οἰχίζετον 
ἐλϑόνϑ'; 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
ς ’ ᾿ " Ν . 2 2 ν 

ὁτιή; νὴ τοὺς ϑεοὺς ὅτε οὐχ ἰδὼν 
βδελύττομαι τὸν “1έχερεον ἀπττὸ Μελανϑίου. 

ἘΠῸΨ 
» , 39 , 

ἀλλ᾽ εἰσὶν ἕτεροι τῆς “Ἰοχρίδος Ὀπούντιοι, 
ἵνα χρὴ χατοιχεῖν. 

ΕΥ̓ΠΑΠΙΔῊΣ 
ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ Ὁπούντιος 

οὐχ ἂν γενοίμην ἐπὶ ταλάντῳ χρυσίου. 
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ξ , , 27 

οὗτος δὲ δὴ τίς ἔσϑ᾽ ὃ μετ᾽ ὀρνίϑων βίος; 1 
᾿ ᾿ ΔΙ ΣΟ .5 ο.- 

σὺ γὰρ οἰσϑ' ἀχριβῶς. 
ἘΠῸΨ 

2 ΒΩ ΕΒ] » ᾿ 

οὐχ ἄχαρες ἔς τὴν τριβην" 
Ἕ - ᾿ -μ« “- " πα ᾿ 

οὐ πρῶτα μὲν δεῖ ζῆν ἄνευ βαλλαντίου. 

οι ςι 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
πολλήν γ᾽ ἀφεῖλες τοῦ βίου κιβδηλίαν. 

ΕΠΟΥ 
γεμόμεϑα δ᾽ ἐν χήποις τὰ λευχὰ σήσαμα 
χαὶ μύρτα καὶ μήχωνα χαὶ σισύμβρια. 1600 

ΕΥΕΛΠΙΔῊΣ 
ὑμεῖς μὲν ἄρα ζῆτε νυμφίων βίον. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
φεῦ φεῦ" 
“3; 35 2 - ΄ 3. 2 ΄ἢ ΄ 

ἢ μέγ᾽ ἐνορῶ βούλευιι᾽ ἐν ὀρνίϑων γένει, 
᾿ ΄ ΤΣ , Ὑ ᾽ , ΄ 

χαὶ δύναμιν ἡ γένοιτ᾽ ἄν, εἰ πίϑοισϑέ μοι. 

ἘΠπῸΥ 
τί σοι πιϑώμεϑ'; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
[4 ᾿, -" 

ὃ τι σπίϑησϑε; πρῶτα μὲν 
μὴ ττεριττέτεσϑε ττανταχῇ χεχηνότες" 16 

ς -« . 2) , , , ὡς τοῦτ᾽ ἄτιμον τοὔργον ἐστίν. αὐτίχα 
-" - , ν , ἐχεῖ σταρ᾽ ἡμῖν τοὺς πετομένους ἢν ἔρῃ, 

ἤν δὲ ἕ ς ἡ ΚΩ͂Ν ὡς ΄ τίς ἔστιν οὗτος; ὃ Τελέας ἐρεῖ ταδί" 
, , ’ 

ἄνϑρωπος ὄρνις ἀστάϑμητος τιετόμεγος, 
δ ς ὦ , - , ἀτέχμαρτος, οὐδὲν οὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένων. 1το 

ἘποΥ 
ν εἰ ΄ τ - , 

γὴ τὸν “ιόνυσον εὖ γε μωμῷᾷ ταυταγί. 

τί οὖν ποιῶμεν; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οἰχίσατε μίαν πόλιν. 

ΕποΥ 
, 23.ϑ»ω»Ὰ ιν, » ζ ’ 

ποίαν δ᾽ ἂν οἰχίσαιμεν ὄρνιϑες πόλιν; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

ἄληϑες; ὦ σχαιότατον εἰρηκὼς ἔπος, 

βλέψον κάτω. 17 
ἘΠΟΥ 

χαὶ δὴ βλέπω. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

᾿ - » 

βλέπε νῦν ἄνω. 

οι 
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ἘΠῸΨ 
βλέπω. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
χεερίαγε τὸν τράχηλον. 

ἘΠῸΨ [ 
γὴ ““ία 

7 . ΄ , 2 ὭΣ ΣΟῚ ΄ 
ἀπολαύσομαί τι δ᾽, εἰ διαστραφήσομαι. 

᾿ 4 ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
εἰδές τι; 

ΕΠπΟΨ 
Ἂ ᾿ Ν " Σ , 

τὰς νεφέλας γε χαὶ τὸν οὐρανόν. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

) ε ΕΣ ΄ 3 ᾿ 2 " ; 
οὐχ οὗτος οὐν δήπου στὶν ὀρνίϑων πόλος; 

ἘΠΟΨ 
180 πόλος; τίνα τρόττον; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
σ΄ , ΄ 

ὠσπερ εἰ λέγοις τόπος. 
ΩΝ δ᾽ εν “- Ν γπι τ. [4 ξ 

γν ὁ οἰχίσητε τοῦτο χαὶ φραξηϑ' ἅπαξ, 

ἐχ τοῦ πόλου τούτου χεχλήσεται πτόλις. 
«“ Γ ὉΞ, 1. 3} “ , 

180 ὥστ᾽ ἄρξετ᾽ ἀνϑρώπων μὲν ὥσπερ τταρνόπτων, 
. Ρ] Ε " 2 “ - , 

τοὺς ὃ αὐ ϑεοὺς ἀπολεῖτε λιμῷ μηλίῳ. 

ἘΠῸΨ 
σῶς; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
7 , , ἐ Ἄν. 5 - 
ἐν μέσῳ δήπουϑεν ἀήρ ἔστι γῆς. 

3 ο τ ΄ ΄ 

εἶθ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς, ἣν ἰέναι βουλώμεϑα 
Πυϑῶδε, Βοιωτοὺς δίοδον αἰτούμεϑα, 

᾿ «“ [44 , [4 { { κὦ 

190 οὕτως, ταν ϑύυσωσιν ἀνϑρωποι ϑεοῖς, 
ὍᾺ ΄ ΄ Ἐν τὴς , 

ἣν μὴ φόρον φέρωσιν ὑμῖν οἱ ϑεοί, 
τῶν μηρίων τὴν χνῖσαν οὐ διαφρήσετε. 

ΕποΥ 
γ ς ἢ ως ἰοῦ ἰοῦ 

δὰ » Ν , ; , δι ΄ Ἶ 

μὰ γῆν μὰ παγίδας μὰ νεφέλας μὰ δίχτυα, 
2 

190 μὴ ᾿γὼ νόημα χομιψότερον ἤχουσά πω" 
[46 3 Ν ΄ δι ὥστ᾽ ἂν χατοιχίζοιμι μετὰ σοῦ τὴν πόλιν, 
2. ξ ὙΤ Ξαν, - 5», 2 , 

εἰ ξυνδοχοίη τοῖσιν ἄλλοις ὀρνέοις. 

ε Ἂν η»- “ " ΄ 

181 ὅτι δὲ πολεῖται τοῦτο καὶ διέρχεται 
« ν» ΄ - - ᾿ 

ἅπαντα διὰ τούτου, καλεῖται νῦν πόλος. 
ἊΝ - , - . " » - »» 

192 διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους 
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ΠΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ 
τίς ἂν οὖν τὸ τιρᾶγμ᾽ αὐτοῖς διηγήσαιτο; 

ΒΠΟΥΨ ξ 
σύ. 

ἃ ν ΕῚ ᾿ , ΕΙΣ " - 

ἐγὼ γὰρ αὑτοὺς βαρβαρους ὄντας 7τὀρ0 τοῦ 

ἐδίδαξα τὴν φωνήν, ξυνὼν στολὺν χρόνον. 200 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

- ». 2.ϑΜω»Ὰ 2 ν , 

πῶς δῆτ᾽ ἂν αὑτοὺς ξυγχαλέσειας; 

ΒΠῸΥΨ 
[ , ῥᾳδίως. 

δευρὶ γὰρ ἐσβὰς αὐτίχα μάλ᾽ ἐς τὴν λόχμην, 
ἔπειτ᾽ ἀνεγείρας τὴν ἐμὴν ἀηδόνα, 
χαλοῦμεν αὐτούς" οἱ δὲ νῷν τοῦ φϑέγματος 
ἐάνττερ ἑπτπαχούσωσι ϑεύσονται δρόμῳ. 205 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ΠῚ ᾿ 2 , ᾿ ΄ 
ὦ φίλτατ᾽ ὀρνίϑων σὺ μή νυν ἕσταϑι" 
Β] Ἂν ΤΣ -" τὰ ἀκ πὶ ς ’, 25 Ἁ πὴ ς ἀλλ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽ ἄγ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐς τὴν λόχμην 
ἔσβαινε χαἀνέγειρε τὴν ἀηδόνα. 

| ΒποΥ 
ἄγε σύννομέ μοι παῦσαι μὲν ὕπνου, 
λῦσον δὲ νόμους ἱερῶν ὕμνων, 910 
οὺς διὰ ϑείου στόματος ϑρηνεῖς 

Ἁ 2 4 Χ ᾿ ’ γ}7. Ξ 

τὸν ἔμον χαὶ σὸν πολύδαχρυν Ἴτυν 
ἐλελιζομένης δ᾽ ἱεροῖς μέλεσιν 
γένυος ξουϑῆς 
χαϑαρὰ χωρεῖ διὰ φυλλοχόμου 210 

᾿ 2 ,' " Ἁ [4 

σμίλαχος ἠχὼ πρὸς Διὸς ἕδρας, 

ἵν᾿ ὃ χρυσοχόμας Φοῖβος ἀχούων 
- - ΡΝ 2 , 

τοῖς σοῖς ἐλέγοις ἀντιψάλλων 
ἐλεφαντόδετον φόρμιγγα ϑεῶν 
[4 ’ Ἁ “᾿:τ δ ’, 

ἵστησι χορούς" διὰ δ᾽ ἀϑανάτων 
στομάτων χωρεῖ ξύμφωνος ὁμοῦ 990 
ϑεία μαχάρων ὀλολυγή. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ τοῦ φϑέγματος τοὐρνιϑίου" 
οἷον χατεμελέτωσε τὴν λόχιιην ὅλην. 

᾿ ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οὔτος. τῷ ιῷ ς': 



290 

[χὰ Φὡ: φςι 

᾿Ὁ ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΕΥ̓ΕΒΕΛΠΙΔῊΣ 
»" 

τί ἔστιν; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

οὐ σιωτήσει; 

ΕΥ̓ΒΛΠΙΔΗΣ 
τί δαί; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
« ἘΞ οῚ ΄ 

ουποιν μελῳδεῖν αὖ σταρασχευάζεται. 

ΒΠΟῸΨ 
ἐποποποποτητοϊτοχτοχτοπτοπτοῖ, 
ΑΞ ΠΝ ΟΝΣ ΣΝ ἈΝ (9 ΣΟ ΠΟ] Ν' 5 ΄ 

ἰὼ ἰὼ ἰτὼ ἰτὼ ἰτὼ ἰτώ, 
ἴτω τις ὧδὲ τῶν ἐμῶν ὁμοπτέρων" 
ὅσοι τ᾽ εὐσπόρους ἀγροίχων γύας 
γέμεσϑε, φῦλα μυρία χριϑοτράγων 
σιερμολόγων τὲ γένη 

᾿) Ψ υ “ ς,ὔ, - 

ταχὺ πετόμενα, μαλϑαχὴν ἱέντα γῆρυν" 
«“ ΟΣ » ν 

σα τ᾽ ἐν ἄλοχι ϑαμὰ 
- 2 2’ τς . 

βῶλον ἀμφιτιττυβίζεϑ' ὧδε λεπτὸν 
ἁδομιένῳᾳ φωνᾷ" 
τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιό. 
[4 ὯΣ Ἔ -» δὰ ΄ 32 Ἁ - 

οσα ϑ πυμῶων κατὰ χήηπους ξπὶ χισσου 

κλάδεσι νομὸν ἔχει, 
τά τὲ χατ᾽ ὄρεα τά τε χοτινοτράγα τά τε χομαροφάγα, 

΄ Ν 2 Ν᾽ 

ἀνύσατε πετόμενα πρὸς ἐμὰν ἀοιδάν" 

τριοτὸ τριοτὸ τοτοβρίξ᾽ 
Ἷ 2 - Ψ 

οἵ ϑ᾽ ἑλείας “ταρ᾽ αὐλῶνας ὀξυστόμους 
ΡῚ ὃ ᾿ ΄ 9 “ 5. "ὃ , Ἐ Α - ΄ 

ἐμσιίδας κάπτεϑ'᾽, ὅσα τ᾽ εὐδρόσους γῆς τόπους 
» - ΄ 2, Ὁ , Ω “ 27 

ἔχετε λειμῶνα τ ἐρόεντα Μαραϑῶνος, ὁρ- 
΄ ΄ 3.3 - » 

γις τιτέρων τιοιχίλος τ΄ ἀτταγᾶς ἀτταγᾶς. 
ὧν τ᾽ ἐπὶ σπτόντιον οἶδμα ϑαλάσσης 
φῦλα μετ᾽ ἀλχυόνεσσι ττοτῆται, 
δεῦρ᾽ ἴτε πευσόμιενοι τὰ νεώτερα, 
χπάντα γὰρ ἐνθάδε φῦλ᾽ ἀϑροΐζοιιεν 
οἰωνῶν ταναοδείρων. 
«, ΄ ΣΝ ὃ Ἁ ᾿ φ Ξ 

ἤχει γὰρ τις ὁριμὺς πρέσβυς 

χαινὸς γνώμην 

χαινῶν ἔργων τ᾽ ἐγχειρητής. 
2 νον - ᾿ς «“ 

ἀλλ᾽ ἴτ᾽ ἐς λόγους ἅπαντα, 
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δεῦρο δεῦρο δεῦρο δεῦρο. 
τοροτοροτοροτοροτίξ. 200 
χιχχαβαῦ χιχχαβαῦ. 

τοροτοροτοροτορολιλιλίξ. 
ν ᾿"- ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
ὁρᾷς τιν ὁρνιν; 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 
» Ν 32 , 2 λ ᾿" "ΟΞ 

μὰ τὸν ἡπόλλω “γὼ μὲν οὐ 
χαίτοι χέχηνά γ᾽ ἐς τὸν οὐρανὸν βλέπων. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
"1. , 2} .“ « ΣΕ δα, Ὶ ν 7 κ᾿ 
ἄλλως ἂρ οὐποῖψν, ὡς ἑξοίᾳ, ἐς τὴν Λοχὴν 

ἐμβὰς ἐπῷζε χαραδριὸν μιμούμενος. 
ΟΡΧῚΣ 

τῷ σὺ ςι 

τοροτὶξ τοροτίξ. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

3. ὁ ἢ εχ .Ά 2 Ἂ: ς ᾿ ᾿ ΄, »»ἤ ,} 
ὠγάϑ᾽ ἀλλ᾽ οὐν οὑτοσὶ χαὶ δή τις ὁρνις ἔρχεται. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
ν Πα - , 3.2 , 2 , τ 

γὴ Δί ὄρνις δῆτα. τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δήπου ταῶς; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

οὗτος αὐτὸς νῷν φράσει" τίς ἐστιν ὄρνις οὑτοσί; 510 
᾿ ἘΠΟΥ 

Γὰ . - Σὰ - ὙΝ χα οὐκὶ - Ἂς Ὁ 
οὗτος οὐ τῶν ἡϑάδων τῶνδ᾽ ὧν ὁρᾶϑ' ὑμεῖς «εἰ, 
ἀλλὰ λιμναῖος. 

ἘΥΕΛΠΙΔΗΣ 
βαβαὶ καλός γε καὶ φοινιχιοῦς. 

ἘποΥ 
, 2 , ἄσε ᾿ ’ 

εἰχότως γε᾽ χαὶ γὰρ ὄνομ᾽ αὐτῷ ᾽στὶ φοινιχόπτερος. 

Η ᾿ ἘΥΕΛΠΙΔῊΣ 
οὗτος ὠ σέ τοι. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
τί βωστρεῖς; 

ἘΕΥΈΛΠΙΔΗΣ 
ἕτερος ὄρνις οὑτοσί. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
. »,}) Ὁ - ΕῚ γῆ - ᾿ ᾽" 

γὴ “{᾿ ἕτερος δῆτα χοῦτος ἔξεδρον χώραν ἔχων. 210 
᾿, 2) » Ὁ ΝΣ ’ , ᾿ - 

τίς στοτ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ μουσόμαντις ἄτοπος ὄρνις ἁβροϑάτης; 
ἘΠΟΥ 

γ ᾿ - , γ 

ὄνομα τούτῳ Μῆδός ἐστι. 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

Μῆδος; ὠναξ ἫἋράχλεις" 
3 - », ᾽η - ἈᾺ ᾿Ὶ ; εἶτα ττῶς ἄνευ χαμήλου Μῆδος ὧν εἰσέττετο; 



τὸ οι 

τῷ ζΌι 

14 ἈΡΙΣ ΘΥΡΑΙΜΟΥΣ 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἕτερος αὖ λόφον χατειληφώς τις ὄρνις οὑτοσί. 

ΒΥΒΛΠΙΔῊΣ 
δὼ τὰν , , ρ ΠῚ , Ρ] ν ΄, 3.5. 5. ἘΣ ἘΝ 

τί τὸ τέρας τουτί ποτ᾽ ἐστίν; οὐ σὺ μόνος ἀρ ἡσϑ' ἔποψ, 
ἀλλὰ χούτος ἕτερος; 

ἘΠῸΨ 
ἀλλ᾽ οὗτος μέν ἐστι Φιλοχλέους 

ἐξ ἔποπος, ἐγὼ δὲ τούτου ττάτστττος, ὥσττιερ εἰ, λέγοις 
ἡπιτόνιχλος Καλλίου κἀξ Ἱππονίχου Καλλίας. 

ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ 
3 ᾿ »} ἕ [6] 2 ᾿ ς - 

Καλλίας ἀρ οὗτος οὐρνις ἐστίν" ὡς πτερορρυεῖ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἅτε γὰρ ὧν γενναῖος ὑπό τε συχοφαντῶν τίλλεται, 
αἵ τε ϑήλειαι προσεχτίλλουσιν αὐτοῦ τὰ πτερᾶ. 

ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ 
3 ΄ “ 3 ᾿ 2} ς , ὦ Πόσειδον ἕτερος αὖ τις βαπτὸς ὄρνις οὑτοσί. 
τίς ὀνομάζεταί ττοϑ᾽ οὗτος; 

ἘΠΟΤ 
οὑτοσὶ χατωφαγᾶς. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
Σ᾽} ν - ΕΥΣ ΒΝ τι ΄ 

ἔστι γὰρ χατωφαχγᾶς τις ἄλλος ἢ Κλεώνυμος; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
-» »Χ 5 ΄ ΄ , σ᾿ 2 2 , " , 

πῶς ἂν οὖν Κλεώνυμός γ᾽ ὧν οὐχ ἀπέβαλε τὸν λόφον; 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 

2 αὐγῆς ᾿ , , 3. Ὲ ’, ς - 9) , ἀλλὰ μέντοι τίς ττοϑ᾽ ἡ λόφωσις ἡ τῶν ὀρνέων; 
ἢ ̓ πὶ τὸν δίαυλον ἠλϑον; 

ΕπΠΟΨ 
“ ς - ᾿ ἘῚ 
ὡσττὲρ οἱ Καρὲς μὲν οὖν 

). ἕὰς ΄ 7 - ἘΡΈΌ ΡΣ, , “ 

ἐπὶ λόφων οἰχοῦσιν ὠγάϑ'᾽ ἀσφαλείας οὐνξχα. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

᾿ , ΞΈ Ἐς υθιο τ , ν 
ὦ Πόσειδον οὐχ ὁρᾷς ὅσον συνείλεχται καχὸν 
ὀρνέων; 

ΕΥΒΛΠΙΔΗΣ 
ὠναξ Ἄπολλον τοῦ νέφους. ἰοὺ ἰού, 

οὐδ᾽ ἰδεῖν ἔτ᾽ ἔσϑ'᾽ ὑττ αὐτῶν σιετομένων τὴν εἴσοδον. 

ΒΠῸΨ 
οὑτοσὶ ττέρδιξ, ἐκεινοσὶ δὲ νὴ 4 ἀτταγᾶς, 

ς Ν Χ ΄ 2 ᾿ , 32. 5 ΄ οὑτοσὶ δὲ πηνέλοι,, ἐχεινηὶ δέ γ᾽ ἀλχυῶν.. 
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ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
τίς γάρ ἐσϑ᾽ οὕπισϑεν αὐτῆς; 

Ἐπον, ἀπε - 
οστις ἔστι; χειρυλος. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
χειρύλος γάρ ἐστιν ὄρνις; 800 

ΕΥ̓ΕΛΠΊΔΗΣ 
οὐ γάρ ἐστι Σποργίλος; 

χαὐτηίΐ γε γλαῦξ ΓΕ 
πο 7 ῊῊν ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

τί φής; τίς γλαῦχ᾽ ϑήναζ᾽ ἤγαγεν; 
ΒΠΟΥΨ 

χίττα τρυγὼν χορυδὸς ἐλεᾶς ὑποϑυμὶς πιεριστερὰ 
γέρτος ἱέραξ φάττα χόχχυξ ἐρυϑρόπους χεβλήστυρις 
πορφυρὶς κερχνὴς χολυμιβὶς ἀμπελὶς φήνη δρύοψ,. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 
ἰοὺ ἰοὺ τῶν ὀρνέων, ἰοὺ ἰοὺ τῶν χοιψίχων" 805 
οἷα πιιτεττίζουσι χαὶ τρέχουσι διαχεχραγότες. 
ἀρ᾽ ἀπειλοῦσίν γε νῷν; οἶμαι, χεχήνασίν γέ τοι 
χαὶ βλέπουσιν ἐς σὲ χἀμέ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
τοῦτο μὲν χαμοὶ δοχεῖ. 

ΧΟΡΟΣ 
σποποϊτοποποποποῦ μ᾽ ἄρ᾽ ὃς ἐχάλεσε; τίνα τόπον ἄρα 810 

γέμεται:; 
ἘΠποὸΥ 

οὑτοσὶ πιάλαι πάρειμι χοὺχ ἀποστατῶ φίλων. 
ΧΟΡῸΣ 

τιτιτιτιτιτιτιτίνα λόγον ἄρα ποτὲ σπιρὸς ἐμὲ φίλον ἔχων; 51 
ἘΠΟΥ 

χοινὸν ἀσφαλῆ δίχαιον ἡδὺν ὠφελήσιμον. 
ἄνδρε γὰρ λεπτὼ σοφιστὰ δεῦρ᾽ ἀφῖχϑον ὡς ἐμέ. 

φρα ὩΣ ΦΨΆΘΨΟΝ ΧΟΡῸΣ 
ποῦ; πᾷ; πῶς φής; 

ΒποΥ 
φήμ᾽ ἀπ᾽ ἀνϑρώπων ἀφῖχϑαι δεῦρο πρεσβύτα δύο" 820 
ἥχετον δ᾽ ἔχοντε τιρέμινον ττράγματος πελωρίου. 

Ε ΧΟΡῸΣ 
ὦ μέγιστον ἐξαμαρτὼν ἐξ ὅτου ᾿τράφην ἐγώ, 
πῶς λέγεις; 



10 ἈΒΙΣΤΘΟΦΑΝΘΥΣ 

ΒποΥ 
μήττω φοβηϑῆς τὸν λόγον. 

ΧΟΡΟΣ ὅρος 
τί μ᾽ εἰργάσω; 

ἘΠῸΨ 
ἀνὸδρ᾽ ἐδεξάμην ἐραστὰ τῆσδε τῆς ξυνουσίας. 

ΧΟΡΟΣ 
890 χαὶ δέδραχας τοῦτο τοὔργον; 

ἘΠῸΨ 
’ 3 ἘΥ 

χαὶ δεδραχώς γ᾽ ἡδομαι. 
ΧΟΡΟΣ 

2 Ν Ὑ 3. πὰ χαστὸν ἤδη στου παρ᾽ ἡμῖν; 
ἘποΥ 

Ξ' ᾿ς - 5 , 

εἰ σταρ᾽ ὑμῖν εἴμ᾽ ἐγώ. 
Γ ΧΟΡῸΣ 
ξα ἕα, 
σιροδεδόμεϑ᾽ ἀνόσιά τ᾽ ἐπάϑομεν" 
«ν κ᾿ ’ Ύ ς ΄, , ᾿ Ξν 

ὃς γὰρ φίλος ὴἡν ὁμότροφα 9ϑ' ἡμῖν 
880 ἐνέμετο ττεδία τταρ᾽ ἡμεῖν, 

παρέβη μὲν ϑεσμοὺς ἀρχαίους, 
Ἷ ο ἢ τ φς 3 "4 π 

χεαρέβη δ᾽ ὀρχους ὀρνίϑων 
ἐς δὲ δόλον ἐχάλεσε, τταρέβαλέ τ᾽ ἐμὲ παρὰ 

, ΄ ΄ , 2 . 

γένος ἀνόσιον, ὅπερ ἐξότ᾽ ἐγένετ᾽ ἐπτ᾽ ἐμοὶ 
880 πολέμιον ἐτράφη. 

ἀλλὰ πρὸς τοῦτον μὲν ἡμῖν ἐστιν ὕστερος λόγος" 

τὼ δὲ πρεσβύτα δοχεῖ μοι τώδε δοῦναι νῦν δίχην 
γ- ς -- 

διαφορηϑῆναί ϑ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

« 32 ον Ω9 γ»γ! 

ὡς ἀπωλομεσϑ' ἀρα. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
αἴτιος μέντοι σὺ νῷν εἶ τῶν χαχῶν τούτων μόνος. τον τἀ ΘῈ: 

810 ἐπὶ τί γάρ μ᾽ ἐχεῖϑεν ἡγες; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

2 2 ἵν᾿ ἀχολουϑοίης ἑμοί. 
ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ 

[4 Χ ἘΣ , , 
ἵνα μὲν οὖν χλάοιμι μεγάλα. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
τοῦτο μὲν ληρεῖς ἔχων 

Υ Ξ - ’ »» Ὁ [4 “«- ΡΞ; ΟΝ “-“ 

χάρτα᾽ πῶς χλαύσει γάρ, ἢν ἀτταξ γε τὠφϑαλιμὼ ᾿χχοπῆς; 

927 ---ὐϑῦ --- 9.18---]ὸ!ϊ 
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ΧΟΡΟΣ 
τ ἢ ἢ 

ἰὼ ἰώ, 
» 25» -ἤδῚ ’ ΄, 

ἔπαγ᾽ ἔπιϑ' ἐπέφερε πολέμιον 
ὁρμὰν φονίαν, πτέρυγά τε "ταντᾷ 

χεερίβαλε περί τε χύχλωσαι" 
ς - 9) 2 ΄ 2 

ὡς δεῖ τώδ᾽ οἰμώζειν ἄμφω 
χαὶ δοῦναι ῥάμφει φορβάν. 

, μὴ , 

οὔτε γὰρ ὄρος σχιερὸν οὔτε νέφος αἰϑέριον 
οὔτε τιολιὸν πέλαγος ἔστιν ὃ τι δέξεται 850 
τώδ᾽ ἀποφυγόντε με. 
ΕῚ ν , ᾽" Α Ψ 

ἀλλὰ μὴ μέλλωμεν ἤδη τώδε τίλλειν χαὶ δάχνειν. 
--« 2 3. Ο ΄ , ᾿ , 

ποῦ ᾿σϑ' ὃ ταξίαρχος; ἐπαγέτω τὸ δεξιὸν χέρας. 

ΕΥΕΛΠΙΔῊΣ 
“ 3 - - ΄ 

τοῦτ᾽ ἐχεῖνο" στοῖ φύγω δύστηνος; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

οὗτος οὐ μενεῖς; 

{1} μ- οι 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
ΚΠ πε ᾿ ᾽, » 

ἵν ὑπὸ τούτων διαφορηϑῶ; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

- " ΡᾺῚ [, - 

σῶς γὰρ ἂν τούτους δοχεῖς 

ῷ9 οι οι 

ἐχφυγεῖν; 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 

2 ΕΟ τ ΠΥ 
οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ἄν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
2 ΄ ’ὔ ὄἕ ἀλλ᾽ ἐγώ τοέ σοι λέγω, 

[4ὲ ᾿΄ -- ’ { ’, -» - 

ὅτι μένοντε δεῖ μάχεσϑαι λαμβάνειν τε τῶν χυτρῶν. 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

,ὔ Ν Ὁ , 5] Ψ ΄ 

τί δὲ χύτρα νώ γ᾽ ὠφελήσει; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

γλαῦξ μὲν οὐ πρόσεισι νῷν. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔῊΣ 

Ἰδὲ ΕΣ , τοῖς δὲ γαμψώνυξι τοισδί; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

᾿ 3 ᾿ ς ’ 

τὸν ὀὁβελίσχον ἁρτιάσας 
εἰτὰ χατάπτηξον τιρὸ σαυτοῦ. 800 

ΒΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
τοῖσι δ᾽ ὀφϑαλμοῖσι τί; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
2 ͵ ᾽ ᾿ - ; ΄ 

ὀξύβαφον ἐντευϑενὶ προσδοῦ λαβὼν ἢ τρύβλιον. 
2 

Αὐἱδιομ]ιανὶς υοἱ. 1]. - 
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1ὃ ΑΡΙΣΤΤΨΟΦΑ ΝΟΥ͂Σ 

ΒΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
- ’ “" ᾿ τ κ - 

ὦ σοφώτατ᾽, εὖ γὰρ ηὗρες αὐτὸ χαὶ στρατηγιχῶς" 
ὑπεραχοντίζεις σύ γ᾽ ἤδη Νικίαν ταῖς μηχαγαῖς. 

ΧΟΡῸΣ 
- ΄ , ν , 2 "᾽ - 

ἐλελελεῦ χώρει χάϑες τὸ ῥάμφος" οὐ μέλλειν ἐχρῆν. 
, 5 πε: εν, ’ Ἀ ᾽ὔ 

ἕλχε τίλλε παῖε δεῖρε, κότττε πρώτην τὴν χύτραν. 
Ἐποῦ 

γ ΄ ΄, ΄ Ὁ) ΄ , Ω , 
εἰγεέ μοι τί μέλλετ᾽ ὦ πάντων χάχιστα ϑηρίων 
2 ΄ ω γ2φν 27 Χ , 

ἀπολέσαι τταϑόντες οὐδὲν ἄνδρε καὶ διασπάσαι 
ΕΞ τι . », - ’ 

τῆς ἐμῆς γυναιχὸς ὃντε ξυγγενῆ καὶ φυλέτα; 
ΧΟΡΟΣ 

, ΄ - “-η ς - ΡλῚ ’ 

φεισόμεσϑα γάρ τι τῶνδε μᾶλλον ἡμεῖς ἢ λύχων; 
τ ἢ , 9.0» ἘΡΟΡῚ ΡΘΕ ἐς , »} 
ἢ τίνας τισαίμεϑ᾽ ἄλλους τῶνδ᾽ ἂν ἐχϑίους ἔτι; 

Ἐποῦ 
[4 Ἃ ΄ ᾿ 2 Ν »: » “« 2 , οἵδε τὴν φύσιν μὲν ἐχϑροὶ τὸν δὲ νοῦν εἰσιν φίλοι, 

Χ ϑοδο ,ὔ ὦ Ρ ς - ΄ 

καὶ διδάξοντές τι δεῦρ᾽ ἥκουσιν ὑμᾶς χρήσιμον. 
ΧΟΡῸΣ 

- 2. 5 4“. ς - ’ ΜΞ τ 

πῶς δ᾽ ἂν οἵδ᾽ ἡμᾶς τε χρήσιμον διδάξειάν ποτε 
ἢ φράσειαν, ὄντες ἐχϑροὶ τοῖσι πάπποις τοῖς ἐμοῖς; 

ἘΠῸΥΨ 
ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἐχϑρῶν δῆτα πολλὰ μανϑάνουσιν οἱ σοφοί. 
ἢ γὰρ εὐλάβεια σώζει ττάντα. τταρὰ μὲν οὖν φίλου 

, Ἵ - 2 « 2 Ν Ἂν 

οὐ μάϑοις ἂν τοῦϑ', ὁ δ᾽ ἐχϑρὸς εὐϑὺς ἐξηνάγχασεν. 
Ξϑ νος Ὁ ΚΕΝ, Γς ΄ ᾿ Ἢ - 2 2 “- 2 ᾽ὔ 

αὐτίχ᾽ αἱ πόλεις σπταρ᾽ ἀνδρῶν ἔμαϑον ἐχϑρῶν χοὺ φίλων 
“- ᾿ ς ᾿ , -» -. ᾿ 

ἐχιτονεῖν ϑ᾽ ὑψηλὰ τείχη ναῦς τε χεχτῆσϑαι μαχρᾶς. 
τὸ δὲ μάϑημα τοῦτο σώζει παῖδας οἶχον χρήματα. 

ΧΟΡῸΣ 
2} Ἁ » 2 - - ς τ΄ κῶὰ - 

ἔστι μὲν λόγων ἀχοῦσαι πρῶτον, ὡς ἡμῖν δοχεῖ, 
Ω , Ν , 2 Ν - - ΄ 

χρήσιμον" μάϑοι γὰρ ἂν τις χἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν σοφόν. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

« - 3 - - νη Ὡ Ὁ ΣΠΕῚ ον , 

οἵδε τῆς ὀργῆς χαλᾶν εἴξασιν. ἀναγ ἐπὶ σχέλος. 
ἘΠΟΨ 

Ν , ΄ 3» Ν 32 Χ - , ξ. - , 

χαὶ δίχαιόν γ᾽ ἐστὶ χἀμοὶ δεῖ νέμειν ὑμᾶς χάριν. 
ΧΟΡΟΣ 

ΞῚ ν κ , - - 
ὅ ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄλλο σοί πω πρᾶγμ᾽ ἐνηντιώμεϑα. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
χλ., ᾿ γ ᾿, ΠΣ 2 , Ζὦ [42 » " ἥ 

μᾶλλον εἰρήνην ἀγουσι νή “1, ὥστε τὴν χύτραν 
τώ τὲ τρυβλίω χαϑέει" 

κ᾿ ν ν ’, Ν 2, , 

καὶ τὸ δόρυ χρή, τὸν ὀβελίσχον, 
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περιττατεῖν ἔχοντας ἡμᾶς 
- ΄ 3 2 

τῶν ὅπλων ἐντός, παρ᾽ αὐτὴν 390 
τὴν χύτραν ἄχραν δρῶντας 

Ὕ , “- ἐγγύς" ὡς οὐ φευχτέον νῷν. 
ΕΥ̓ΒΑΠΙΔῊΣ 

2 ’, Ρλ ΒΕ 5) ὦ ΄ 

ἐτεόν, ἣν δ᾽ ἀρ᾽ ἀτιοϑάνωμεν, 
χατορυχησόμεσϑα ποῦ γῆς; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ς ᾿" ΄ὔ Ἃ Ξ 

ὃ Κεραμειχὸς δέξεται γνώ. 8398 
δημοσίᾳ γὰρ ἵνα ταφῶμεν, 
φήσομεν πρὸς τοὺς στρατηγοὺς 
μαχομένω τοῖς πολεμίοισιν 
2 - ΞῚ 3 » 

ἀποϑανεῖν ἕν Ὁρνεαῖς. 
ΧΟΡῸΣ 

2} Ὁ». 5 , , δ , 

ἄναγ᾽ ἕς τάξιν πάλιν ἕς ταυτόν, 400 

χαὶ τὸν ϑυμὸν χατάϑου χύιννας 
χιαρὰ τὴν ὀργὴν ὥσπερ ὅπιλίτης" 
χἀναπυϑώμεϑα τούσδε τίνες ποτὲ 
χαὶ σπτόϑεν ἔμολον τίνα τ᾽ ἐπίνοιαν. 406 
- δὰ ὐ δος ᾿ ᾿ - 

ἰὼ ἔποψ, σέ τοι καλῶ. 
ἘΠπΠῸΨ 

χαλεῖς δὲ τοῦ χλύειν ϑέλων; 
ΧΟΡΟΣ 

τίνες ποϑ' οἵδε καὶ πόϑεν; 
ΒΠῸΨ 

ξένω σοφῆς ἀφ᾽ Ἑλλάδος. 
ΝΑῚ ἐκ ΧΟΡῸΣ 

τύχη δὲ ποία χομί- 410 
2 

ζει ποτ᾽ αὐτὼ πρὸς ὅρ- 
γιϑας ἐλϑεῖν; 

' ΒποΥ 
3 ἔρως 

βίου διαίτης τε χαὶ 
σοῦ ξυνοιχεῖν τέ σοι 

χαὶ ξυνεῖναι τὸ πᾶν. 415 
ΧΟΡῸΣ 

τί φής; λέγουσι δή τινας λόγους; 
ΒΠπΟΥ͂ 

.Ἡ 3 », ᾿ ᾿ , 

ἀπιστ᾽, ἄτειιστα χαὶ πέρα κλύειν. 

410--- 412 --- 418---41ὅ. 416-417 
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0 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
ΧΟΡῸΣ 

ὁρᾷ τι κέρδος ἐνθάδ᾽ ἃ- 
ξ - ζ , ω» 
δέον μογῆς, ὅτῳ στεέποιϑ 

᾿ , ὃΧ Ν - 

ἐμοὶ ξύνοιχος ὧν τὸ πᾶν 
- ΒΡ) ΒᾺ] ᾿ ΡῚ Ν ὉΝ 

χρατεῖν ἂν ἢ τὸν ἔχϑρον ἢ 

φίλοισιν ὠφελεῖν ἔχειν; 
Επον 

, ’, 2 , ’ 

λέγει μέγαν τιν᾽ ὄλβον οὔ-- 
Ν , ΄ 

τε λεχτὸν οὔτε σιιστόν" ὡς 

σὰ γὰρ τὰ πάντα ταῦτα καὶ 
τὸ τῇδε καὶ τὸ κεῖσε χαὶ 

ν -» 2: , 
τὸ δεῦρο προσβιβᾷ λέγων. 

ΧΟΡῸΣ 
πιότερα μαινόμενος; 
" Ἢ ΐ ἘποΥ 
ἄφατον ὡς φρόνιμιος. 

ΧΟΡΟΣ 
ἔνε σοφόν τι φρενί; 

Ἐποῦ 
συχνότατον χίναδος, 

σόφισμα κῦρμα τρῖμμα παιπάλημ᾽ ὅλον. 
ΧΟΡΟΣ 

λέγειν λέγειν χέλευέξ μοι. 
χλύων γὰρ ὧν σύ μοι λέγεις 
λόγων ἀνεπτέρωμαι. 

πον 
᾽ ᾿ ν " " ν , . , 
ἀγε δὴ σὺ χαὶ σὺ τὴν πανοπλίαν μὲν τεάλιν 
ταύτην λαβόντε χρεμάσατον τὐχἀγαϑῇ 
ἐς τὸν ἱπνὸν εἴσω σπιλησίον τοὐπιστάτουυ" 

᾿ . , 3. 5 9, α ἘΝ , ὙΠ ΞΘ. Ὁ ΠΝ 
σὺ δὲ τοὐσδ᾽ ἐφ οἵσπερ τοῖς λόγοις συνέλεξ ἐγὼ 

φράσον, δίδαξον. 
ΠΙΣΘΒΕΤΑΙΡΟΣ 

Ν , 

μὰ τὸν ΑΙπόλλω ᾿γὼ μὲν οὔ, 
ἣν μὴ διάϑωνταί γ᾽ οἵδε διαϑήκην ἐμοὶ 
ἥνστερ ὃ πέϑηχος τῇ γυναικὶ διέϑετο, 
ὃ μαχαιροποιός, μήτε δάχνειν τούτους ἐμὲ 

αν ἈΝ) ᾽ὔ .) (ὦ ,.}5 ΄ 

μήτ᾽ ὀρχίπεδ᾽ ἕλκειν μητ᾽ ὀρύττειν 
ΧΟΡῸΣ ΩΝ 

οὗ τί που 
’ .}) ΒῚ - 

τόνδ᾽; οὐδαμῶς. 
418--.491-- 499. 496 
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ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οὐχ ἀλλὰ τὠφϑαλμὼ λέγω. 

ΧΟΡῸΣ 
διατίϑεμαι ᾽γώ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
χατόμοσόν νυν ταῦτά μοι. 

ΧΟΡῸΣ 
, 3 ᾿ Ἂ - - - - 

ὀμνυμ ἐπὶ τούτοις, πᾶσι νιχᾶν τοῖς χριταῖς 

χαὶ τοῖς ϑεαταῖς 7τᾶσιν. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἔσται ταυταγί. 
ΧΟΡῸΣ 

) Χ ΄ - - - ’ εἰ δὲ παραβαίην, ἑνὶ χριτῇ νιχᾶν μόνον. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

Ἔ ,ὔ ΓὴΝΕ ᾿ ς ᾿, ᾿ 

ἀχούετε λεῴ" τοὺς ὁτιλίτας νυνμενὶ 
3 ΄ »ἦἢ᾿ ἥν Ἃ ΄ , » 

ἀνελομένους ϑῶώπλ,᾽ ἀπιέναι πάλιν οἴχαδε, 
- ς ἡ - ᾿ 

σχοπτεῖν δ᾽ ὅ τι ἂν τπιρογράφωμεν ἐν τοῖς τειναχίοις. 
ΧΟΡῸΣ 

δολερὸν μὲν ἀεὶ κατὰ πτάντα δὴ τρόπον 
, , [4 ᾿ 

πέφυχεν ἄνϑρωπος" σὺ δ᾽ ὅμως λέγε μοι. 
Α7. " , Ν 

τάχα γὰρ τύχοις ἂν 
Ων Ἂ [42 - » 

χρηστὸν ἐξειττὼν ὅ τι μοι σταρορᾶτ᾽, ἢ 

δύναμίν τινα μείζω 
ἧς 2 - Ν ΓῚ 

παραλειπομένην ὑπ᾽ ἐμῆς φρενὸς ἀξυνέτου" 
ΝῚ Ν' - 7 « - ἂν .{ν5 , 

σὺ δὲ τοῦϑ᾽ οὐρᾷς λέγ᾽ ἐς κοινόν. 
ΡΝ » ΄ 

ὃ γὰρ ἂν σὺ τύχης μοι 
Ψ Ν » ν , 

ἀγαϑὸν πορίσας, τοῦτο χοιγὸν ἔσται. 
Β] 3.» (Ὁ ν Ὁ , , 

ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅτῳττερ πράγματι τὴν σὴν ἥχεις γνώμην ἀναπείσας, 
, Ῥ ς » Ν γ " ΄ 

λέγε ϑαρρήσας᾽" ὡς τὰς σπονδὰς οὐ μὴ πρότεροι παρα- 
βῶμεν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
Ἁ 3 -» » ᾿) ᾿ ΄ 7 

χαὶ μὴν ὀργῶ νὴ τὸν “ία καὶ πιροτεεφύραται λόγος εἷς μοι, 

ὃν διαμάττειν οὐ χωλύει" φέρε πιαῖ στέφανον" χαταχεῖσϑαι 
Ἀ Ἀ [κ᾿ ᾿ , 

κατὰ χειρὸς ὕδωρ φερέτω ταχύ τις. 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

δειπνήσειν μέλλομεν; ἢ τί; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ν᾿ »,) 9 ’᾿ - -" ᾿ , ᾿ } » 

μὰ «1 ἀλλὰ λέγειν ζητῶ τρίπαλαι μέγα καὶ λαρινὸν ἔπος τι. 
451 --- δῦ --Ξ- 8ὅ89.--- 47 
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ν ΄, ΄ , “ ς -»Ἢ {τὶ - 

ὅ τι τὴν τούτων ϑραύσει ψυχήν" οὕτως ὑμῶν ὑπεραλγῶ, 
οἵτινες ὄντες πρότερον βασιλῆς 

ΧΟΡῸΣ 
ς -" -“ ’ ς - 

ἡμεῖς βασιλῆς; τίνος ἡμεῖς; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
γάντων ὅπτόσ᾽ ἔστιν, ἐμοῦ πρῶτον, τουδίέ, καὶ τοῦ Διὸς 

αὐτοῦ, 

ἀρχαιότεροι πρότεροί τε Κρόνου χαὶ Τιτάνων ἐγένεσϑε, 

χαὶ γῆς. 
ΧΟΡῸΣ 

χαὶ γῆς; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

γὴ τὸν ἠπόλλω. 
ΧΟΡΟΣ 

" Ἁ »Ὁ 2 2 , 
τουτί μὰ Ζ1ι οὐχ ξπεπυσμῆην. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
3 ᾿ ᾿ ᾽} 2 ΄ 2.92 γ ἀμαϑὴς γὰρ ἔφυς κοὺ πολυπράγμων, οὐδ᾽ Αἴσωπον πε- 

πάτηχας, 
« 2) ,ὔ Ν 2 ’ 2 { , 

ὃς ἔφασχε λέγων κορυδὸν σπτάντων πρώτην ὄρνιϑα γενέσϑαι, 
, -» - ἤ 72,5) Ὅν Κ δα μον 3 

προτέραν τῆς γῆς, χἄπειτα νόσῳ τὸν πατέρ᾽ αὐτῆς ἅπο- 
ϑνήσχειγ" 

γῆν δ᾽ οὐχ εἶναι, τὸν δὲ προκχεῖσϑαι σιεμττταῖον᾽ τὴν δ᾽ 
ἀποροῦσαν 

ὃ ὑχι ἀμηχανίας τὸν πατέρ᾽ αὑτῆς ἔν τῇ χεφαλῇ κατορύξαι. 
ΕΥ̓ΒΛΠΙΔΗΣ 

ς Χ 2 - - Ὶ χω δὴ - 

ὃ πατὴρ ἄρα τῆς κορυδοῦ νυνὶ χεῖται τεϑνεὼς Κεφαλῆσιν. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

γ ΠΕ ΟΣ Ὁ }Ὶ “- ὁ ΑΥ ΄ ΡῚ 

οὔχουν δῆτ᾽ εἰ πρότεροι μὲν γῆς τερότεροι δὲ ϑεῶν ἐγένοντο, 
ς Ἄ υ -“" 2} 2 “- 2} Ρ-- ,ὔ 

ὡς τιρρεσβυτάτων αὑτῶν ὄντων ὀρϑῶς ἔσϑ'᾽ ἡ βασιλεία; 

ἘΥΕΛΠΙΔΗΣ 
" Ν Ψ ’ὔ Ἐ , , Ν᾿ (τ! ἃ , ᾿Υ 

νὴ τὸν Ἵπόλλω" πάνυ τοίνυν χρὴ ῥύγχος βόσχειν σὲ τὸ 
λοιπόν" 

«ς 2 δ ΚΕ ὰ ,’ «ς Ν ν - - Ν. 

ὡς ἀποδώσει ταχέως ὁ Ζεὺς τὸ σκῆπτρον τῷ δρυχολατπιτῃ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
« νος Ν , ΕῚ - 2 ΄ ᾿ ΄ 
ὡς οὐχὶ ϑεοὶ τοίνυν ἤρχον τῶν ἀνϑρώπων τὸ παλαιόν, 
2 9. ΒῚ , 7 [4 ΄ 

ἀλλ ὄρνιϑες, καβασίλευον, ττόλλ᾽ ἐστὶ τεχμήρια τούτων. 
23 το σς, ΓΒ 5} ᾽ ᾿ 2 » “5 {τ 2 

αὐτέχα δ᾽ ὑμῖν πρῶτ᾽ ἐπιδείξω τὸν ἀλεχτρυόν᾽, ὡς ἐτυ- 
ράνγγει ᾿ 
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ἦρχέ τε Περσῶν πάντων πρότερος «“Ιαρείου χαὶ Μεγαβάζου, 
: ν , Ψ ᾿ - ΒΝ] - ΟΞ ’, ΕΞ 

ὥστε χαλεῖται περσιχὸς ὄρνις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔτ᾽ ἐχείνης. 485 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 

ν - " - “ ὴ " «ς ᾿ ᾿ 

διὰ ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔχων χαὶ νῦν ὥσπερ βασιλεὺς ὃ μέγας δια- 
’, 

βάσχει 
-ν᾽ - ν ᾿, - ΄ ,ὔ 2 ΄ 

ἐπὶ τῆς χεφραλῆς τὴν χυρβασίαν τῶν ὀρνίϑων μόνος ὀρϑέν. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

“ 7 »" ᾿ κ ΄ 3 ΄ ι κι .“ ) γν 

οὕτω δ᾽ ἴσχυέ τε καὶ μέγας ἣν τότε χαὶ πολύς, ὡστ᾽ ἔτι 
καὶ νῦν . 

᾿Ὶ » , - ΡΒ] ΄ ΄, ΄, , γΥ 

ἀπὸ τῆς ῥώμης τῆς τότ᾽ ἐχείνης, δηκόταν νόμον ὄρϑριον ζσῃ, 
ἀναττηδῶσιν ττάντες ἐπ᾽ ἔργον χαλχῆς χεραμῆς σχυλοδέιναι 499 

»" - 2 " Ὶ Υ 7 

σχυτῆς βαλανῆς ἀλφιταμοιβοὶ τορνευτολυρασπιδοτηγοί 
᾿ ᾿΄"“ ᾿ς δ ΄ ΄, 

οἱ δὲ βαδίζουσ᾽ ὑποδησάμενοι νύχτωρ. 

ΕΥΕΛΠΙΔῊΣ ἐκεν σῇ 
ἑμδὲ τοῦτο γ ἔρωτα. 

ὴ - » ΄ ς νν , , Ὑ»-: Ν χλαῖναν γὰρ ἀττώλεσ᾽ ὃ μοχϑηρὸς φρυγίων ἐρίων διὰ τοῦτον. 
ἐς δεχάτην γάρ ποτε παιδαρίου χληϑεὶς ὑπέπινον ἐν ἄστει, 

΄ .« ἐπ ν , τ: 

χάρτε χαϑηῦδον, χαὶ πρὶν δειπνεῖν τοὺς ἄλλους οὗτος 490 
ἄρ᾽ ἦσεν" 

2 λ ᾿ 2) 2 ΄ 2 ΄-. » 

χἀγὼ νομίσας ὄρϑρον ἐχώρουν “λιμουντάδε, χἄρτι προ- 
χύπτω 

ἔξω τείχους καὶ λωποδύτης παίει δοπάλῳ με τὸ νῶτον" 
ΡῚ . ᾽, , - « ). ) » 25 « }] ’ , 

χἀγὼ πίπτω μέλλω τε βοᾶν, ὃ δ᾽ ἀτιέβλισε ϑοίιιάτιόν μου. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ἰχεῖνος δ᾽ οὖν τῶν Ἑλλήνων ἦρχεν τότε χἀβασίλευεν. 
ΠΕ ΧΟΡΟΣ 

τῶν Ἑλλήνων; ὅ00 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

᾿ς ἈΑ , ᾿Φ 4 2 τ εἰ - , 

χαὶ χατέδειξέν γ᾽ οὗτος πτιρῶτος βασιλεύων 
σεροχαλινδεῖσϑαι τοῖς ἰχτίνοις. 

ΕΥΕΛΠΙΔῊΣ 
γὴ τὸν “Πόνυσον, ἐγὼ γοῦν 

:] , ᾽ ω 2 ᾿: ἃ 5.ὼ9 Ὁ »Ὰ 2 
ἐχαλινδούμην ἰχτῖνον ἰδών" χαϑ' ὕπτιος ὧν ἀναχάσχων 
2 " ΄ ἘΙ , ᾿ 

ὀβολὸν χατεβρόχϑισα᾽ χᾷτα χενὸν τὸν ϑύλαχον οἴχαδ᾽ 
Ε] - 

ἀφεῖλχον. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

, ) Ξ , , ΕῚ 
Αἰγύπτου δ᾽ αὐ χαὶ Φοινίχης πάσης χόχχυξ βασιλεὺς ἦν" 

Ἂ ,’ " ἯΙ - ᾿ ΄ , - ᾿ ’ 

χὠτιόϑ'᾽ ὃ κόχχυξ εἴποι κόχχυ, τότ᾽ ἂν οἱ Φοίνιχες ἅπαντες 500 
᾿ ν ΒΝ ᾿ " ωδ Ε δν ’ γα ’ .- 

τοὺς πυροὺς ἂν χαὶ τὰς χριϑὰς ἐν τοῖς πεδίοις ἐϑέριζον. 
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ΕΥ̓ΒΛΠΙΔΗΣ 
- Ὁ -ν ΟΥ̓ , »Ὕ ΄ , 

τοῦτ᾽ ἀρ᾽ ἐχεῖν᾽ ἣν τοῦπος ἀληϑῶς" κόχχυ ψωλοὶ πεδίονδε. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ἤογον δ᾽ οὔ ὃ ΔΕΣΟ ΟΣ, το τ “ 3, Καν ξεν λεύ 

ἤρχον δ᾽ οὕτω σφόδρα τὴν ἀρχήν, ὥστ᾽ εἴ τις χαὶ βασιλεύοι 
-ο , - ΄ , ὉᾺ , 

ἐν ταῖς πόλεσιν τῶν “Ἑλλήνων γαμέμνων ἢ Μενέλαος, 
- ΄ , , , [4 Ἴ , ἐπὶ τῶν σχήτιτρων ἔἐχάϑητ᾽ ὄρνις μετέχων ὃ τι δωροδοχοίη. 

ΒΥΒΛΠΙΔῊΣ 
τουτὶ τοίνυν οὐχ δὴ ᾽γώ" καὶ δῆτά μ᾽ ἐλάμβανε ϑαῦμα, 
ς 2.3. τὴ ,ὔ ΄ ᾿ς 55 2 32 - - ὅπότ᾽ ἐξέλϑοι Πρίαμός τις ἔχων ὄρνιν ἕν τοῖσι τραγῳδοῖς, 
« ΄ ᾿ ΄ - “ , 

ὃ δ᾽ ἄρ᾽ εἱστήχει τὸν “υσιχράτη τηρῶν ὃ τι δωροδοχοίη. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

«ν Ψ ’ ΄ Ὅλ. ᾿ ς ’ Ὥς Ἂ Ἂ' ς - ὃ δὲ δεινότατόν γ᾽ ἐστὶν ἁττάντων" ὃ Ζεὺς γὰρ ὃ νῦν βα- 
σιλεύων 

2 . 27 « 2᾽ 2 ΕῚ - -" Ν », 

ὅ ἀετὸν ὄρνιν ἕστηχεν ἔχων ἐπὶ τῆς χεφραλῆς βασιλεὺς ὧν, 
Φ -- } ς ἘΣ Ρ) «“ 

ἡ δ᾽ αὐ ϑυγάτηρ γλαῦχ᾽, ὁ δ᾽ πόλλων ὥσπερ ϑεράπων 
ἱέραχα. 
ΧΟΡΟΣ 

5 . ΄ὔ 2 Σ -" ΄ , [4 ἡ ἜΡΥΡι, ΚΈΡΩΣ 
γὴ τὴν 4“ήμητρ᾽ εὖ ταῦτα λέγεις. τίνος οὕνεχα ταῦτ᾽ ἀρ 

ἔχουσιν; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

Ὁ Εν ΄ ΡῚ 2 2 - 2 » -ὕ - 32 « , 

ἵν ὅταν ϑύων τις ἔπειτ᾽ αὐτοῖς ὃς τὴν χεῖρ᾽, ὡς νόμος 
ἐστίν, 

Ἁ ,ὔ - - Ἀ ΕἾ Ἁ , Ἁ ,ὔ 

τὰ σπλάγχνα διδῷ, τοῦ “Διὸς αὐτοὶ πρότεροι τὰ σπλάγχνα 
λάβωσιν. 

᾿ τές] ,ὔ ΄ὔ 23 , 

ὥμνυ τ᾽ οὐδεὶς τότ᾽ ἂν ἀνθρώπων ϑεόν, ἀλλ᾽ ὄρνιϑας 
“ 

απιαντες " 
΄ Δ Ῥ να). Χ Ἀ ᾿ πὰ ἢ «“ 2: - 

“άμπων δ᾽ δμνυσ᾽ ἔτι χαὶ νυνὶ τὸν χῆν᾽, ὁταν ἑξαπτατᾷ τι. 
[4 ς - ΄ , ς 3 

οὕτως ὑμᾶς πιάντες πρότερον μεγάλους ἁγίους τ΄ ἐνόμιζον, 

γῦν δ᾽ αὐ μανᾶς" ᾿ 
“ 3. ὙΠ τι κ , 
ὥσπερ ὃ ἤδη τοὺς μαινομένους 
βαλλουσ᾽ ὑμᾶς χἂν τοῖς ἱεροῖς, 

- Ὑ τοῦ γεν, Οδ 5 ἐ ᾿ 
γᾶς τις ἐφ᾽ ὑμῖν δ᾽ ὀρνιϑευτὴς 
«“ , ἧς: 
ἵστησι βρόχους παγίδας ῥάβδους 

ἕρχη νεφέλας δίχτυα στηχτάς" 
εἶτα λαβόντες ττωλοῦσ᾽ ἀϑρόους" 

.«“ 2 3 - , 

οἱ δ᾽ ὠνοῦνται βλιμάζοντες" 
2.99 47 Ε) »" ΒΕ “- 

χοῦδ᾽ οὖν, εἴπερ ταῦτα δοχεῖ δρῶν, 

δῶ 8---ὅ98 --Ξ 011 ---620 
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ὀπτησάμενοι τταρέϑενθϑ᾽ ὑμᾶς, 
ἀλλ᾽ ἐπιχνῶσιν τυρὸν ἔλαιον 
σίλφιον ὄξος κατατρέψαντες 
χατάχυσμ᾽ ἕτερον γλυχὺ χαὶ λιπαρόν, 
χἄπειτα χατεσχέδασαν ϑερμὸν 
τοῦτο χαϑ' ὑμῶν 
αὐτῶν ὥσπερ χενεβρείων. 

σι [»] ῶι 

π΄ ΥΠΡΟΣ 
πολὺ δὴ πολὺ δὴ χαλετωτάτους λόγους 
ἤνεγχας ἄνϑρωφ᾽" ὡς ἐδάχρυσά γ᾽ ἐμῶν 040 
πατέρων χάχην, οἵ 
τάσδε τὰς τιμὰς προγόνων παραδόντων 
ἐπ᾿ ἐμοῦ κατέλυσαν. 
σὺ δέ μοι χατὰ δαίμονα χαί τινα συντυχίαν 
ἀγαϑὴν ἥχεις ἐμοὶ σωτήρ. δι 
ἀναϑεὶς γὰρ ἐγώ σοι 
τά τε νοττία χἀμαυτὸν οἰχετεύσω. 
ἀλλ᾽ ὅ τι χρὴ δρᾶν, σὺ δίδασχε τταρών" ὡς ζῆν οὐχ ἄξιον ἡ μεῖν, 
εἰ μὴ κομιούμεϑὰ παντὶ τρόπῳ τὴν ἡμετέραν βασιλείαν. 

οι 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
Ἀ δι ᾽, . ὦ ΄, , ΞΕ , τ "᾿ καὶ δὴ τοίνυν πρῶτα διδάσκω μίαν ὀρνέϑων τιόλιν εἶναι, 550 

, Α τ ΄ - Ἁ Α 

χάπειτα τὸν ἀέρα πάντα χύχλῳ χαὶ πᾶν τουτὶ τὸ μεταξὺ 
᾿ ᾿ , Ἶ 2 Ξ “ ἢ - 

περιτειχίζειν μεγάλαις πλίνϑοις ὀπταῖς ὥσπερ Βαβυλῶνα. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
απ , ς ΄ 
ὦ Κεβριόνα χαὶ Πορφυρίων ὡς σμερδαλέον τὸ πόλισμα. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
» ὯΝ, ς ὙΜΡῚ ’, ᾿ 2 , » ,ω2 3 - 

χάσει ἣν τοῦτ᾽ ἐπιανεστήχῃ, τὴν ἀρχὴν τὸν 4“ ἀπαιτεῖν" 
ἊΝ ᾿ . - δ΄ 15:0 , νυ πε κα , ΠΕΡῚ 

χᾶν μὲν μὴ φῇ μηδ᾽ ἐϑελήσῃ μηδ᾽ εὐϑὺς γνωσιμαχήσῃ, δὺῦ 
Ν - - - - - 

ἱερὸν πόλεμον πρωυδᾶν αὐτῷ, χαὶ τοῖσι ϑεοῖσιν ἀπειτιεῖν 
κ Π "ἢ ς ’ κ Ἢ βΞ- 

διὰ τῆς χώρας τῆς ὑμετέρας ἐστυχόσι μὴ διαφοιτᾶν, 
“ , , ᾿ 

ὠὡστίερ τιρότερον μοιχεύσοντες τὰς “λχμήνας κατέβαινον 
᾿ . γ ΄ ᾿ ν “Ἴ , ἀφο 3 2. 3). 755 ᾿ 

χαὶ τὰς λόπας χαὶ τὰς Σεμέλας" ἤνπερ δ᾽ ἐπίωσ᾽, ἐπιβάλλειν 
-. Ὁ ᾿] » 2 ᾿ " ; [4 Ἁ - ἃ »ὴ 2 5 , σφραγῖδ᾽ αὑτοῖς ἐπὶ τὴν ψωλήν, ἵνα μὴ βινῶσ᾽ ἔτ᾽ ἐχείνας. 560 
ΤΣ Υ  γρθ δ: τ Ὑδ ἜΣ  γω τοῖς ὃ ἀνϑρώποις ὄρνιν ἕτερον τιέμιψαι χήρυχα χελεύω, 

ς 2 ( , ὰ ’ »᾿ Ν , 

ὡς ὀρνέϑων βασιλευόντων ϑύειν ὄρνισι τὸ λοιπόν, 
Α5 8 « “- «“ τς ᾿ ᾿ { ᾿ μ 

χὰαπειτὰ ϑεοῖς ὕστερον αὐϑις" προσγνείμασϑαι δὲ τιρετόντως 
- - -»" 2 , , 

τοῖσι ϑεοῖσιν τῶν ὀρνίϑων ὃς ἂν ἁρμόττῃ χαϑ' ἕχαστον" 
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ἢν ̓ ιφροδίτῃ ϑύῃ, γύρους ὄρνιϑε φαληρίδι ϑύειν" 
ἢν δὲ Ποσειδῶνί τις οἷν ϑύῃ, νήττῃ πυροὺς χαϑαγίζειν" 
ἢν δ᾽ Ἡραχλέει ϑύῃσι, λάρῳ ναστοὺς ϑύειν μελιτοῦντας" 
χὰἂν “πιὸ ϑύῃ βασιλεῖ χριόν, βασιλεύς ἔστ᾽ ὀρχίλος ὄρνις, 

ᾧ προτέρῳ δεῖ τοῦ Διὸς αὐτοῦ σέρφον ἐνόρχην σφαγιάζειν. 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

“ς ἢ - , , κ.ς ἸῈ , ͵ 
ἥσϑην σέρφῳ σφαγιαζομένῳ. βροντάτω νῦν ὃ μέγας Ζών. 

ΧΟΡΟΣ 
Ὶ -» - - - { Ν [4 { Βα τον ΄ 

χαὶ πῶς ἡμᾶς νομιοῦσι ϑεοὺς ἀνϑρωποι κοὐχὶ χολοιοῦς, 

οὲ σπιετόμεσϑα πτέρυγάς τ᾽ ἔχομεν; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

- " 3 “(ἢ » 

ληρεῖς" καὶ νὴ Δί ὃ γ᾽ Ἑρμῆς 
΄ Ἂ; ΄ , -| Υ͂ ΄, 

χέτεται ϑεὸς ὧν τιτέρυγάς τε φορεῖ, κἄλλοι γε ϑεοὶ πάνυ 
πολλοί. 

5 Ξ , ΄ - τ ΚΝ ,}) 5) Α 
αὐὑτίχα Νίκη πέτεται τίιτερυγοιν χρυσαῖν χαῖνὴ “1. ἔρως γὲ 
ἘΠ , δέ ἜΣ Υ) 2’ 2 2 4λ 9 Υ̓ , λεί 

ρην δέ γ᾽ Ὅμηρος ἔφασκ᾽ ἰχέλην βῆναι τρήρωνι πελείη. 
ὃ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν οὐ βροντήσας πέμττει πτερόεντα χεραυνόν; 

ΧΟΡῸΣ 
ὉΧ "2 γ [ας ΤΣ: " ς δὲ , ΩΣ, ΄ , , 
ἣν δ᾽ οὖν ἡμᾶς μὲν υτ. ἀγνοίας εἰναι νομίσωσι τὸ μηδέν, 

΄, 2 ΄ 

τούτους δὲ ϑεοὺς τοὺς ἐν ὀλύμπῳ; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

΄ Ν ’ , 2 ων 

τότε χρὴ στρούϑων νέφος ἀρϑὲν 

χαὶ σπερμολόγων ἐχ τῶν ἀγρῶν τὸ σπέρι᾽ αὐτῶν ἀναχάψαι" 
580 χἄπειτ᾽ αὐτοῖς ἡ “ημήτηρ πυροὺς πεινῶσι μετρείτω. 

σι ς: οι 

σι -.ἦἧ [--} 

φι - οι 

ΒΥΒΛΠΙΔΗΣ 
οὐχ ἐθελήσει μὰ “ὦ, ἀλλ᾽ ὄψει προφάσεις αὐτὴν σταρ- 

ἔχουσαν. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

οἱ δ᾽ αὐ κόραχες τῶν ζευγαρίων, οἷσιν τὴν γῆν χαταροῦσιν, 
χαὶ τῶν πτροβάτων τοὺς ὀρϑαλμοὺς ἐχχοιψάντων ἐπεὶ σεείρᾳ" 
εἶϑ Ἡπόλλων ἰατρός γ᾽ ὧν ἰάσϑω" μισϑοφορεῖ δέ. 

ΕΥ̓ΒΛΠΙΔΗΣ 
" ; ἘΣ ον ΨΥ ΡΑν κ᾿ , 5’ Δὸν , 9 ἘΝ 

85 μὴ πρίν γ᾽ ἂν ἐγὼ τὼ βοιδαρίω τὠμὼ πρώτιστ᾽ ἀποδῶμαι. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

Ν 3 ς - » 

ἢν δ᾽ ἡγῶνται σὲ ϑεὸν σὲ βίον σὲ δὲ γῆν σὲ Κρόνον σὲ 
Ποσειδῶ, 

, 2 -" ’ ΄ 

ἀγάϑ' αὐτοῖσιν πιάντα παρέσται. 
ΧΟΡῸΣ 

λέγε δή μοι τῶν ἀγαϑῶν ἕν. 
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ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
πρῶτα μὲν αὐτῶν τὰς οἰνάνϑας οἱ πτάρνοττες οὐ χατέδονται, 

Ἰλλὰ γλαυχῶν λό) ἷς αὐτοὺς καὶ χερχνήδων ἐ ' ἀλλὰ γλαυχῶν λόχος εἷς αὐτοὺς καὶ χερχνήδων ἐπιτρίψει. 
3: - - ν . - 2 ,κκ ΄ 

εἶθ᾽ οἵ χνῖπες καὶ ψῆνες ἀεὶ τὰς συχᾶς οὐ κατέδονται, 90 
3  ΨΡ, ᾿ , - ΒῚ » ἘΣ ’ τς ΞΡ 

ἀλλ᾿ ἀναλέξει πάντας χαϑαρῶς αὑτοὺς ἀγέλη μίέα κιχλῶν. 
ΧΟΡΟΣ 

. 5:3 τ ,ὔ ’ 2 « Α . ἢ , 

πλουτεῖν δὲ πόϑεν δώσομεν αὑτοῖς; χαὶ γὰρ τούτου 
, 2 - 

σφόδρ᾽ ἐρῶσιν. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ν ΄ η - ΄ " ΄, ν ΄, 
τὰ μέταλλ᾽ αὐτοῖς μαντευομένοις οὗτοι δώσουσι τὰ χρηστώ, 

τάς τ᾽ ἐμπορίας τὰς χερδαλέας πρὸς τὸν μάντιν χατεροῦσιν, 
[4 - - 7, 2 ᾿ ἌΡ Ε 

ὥστ᾽ ἀπολεῖται τῶν ναυχλήρων οὐδείς. 590 
ΧΟΡΟΣ μὴ τυσήθη λον 

σίως οὐκ ἀπολεῖται; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
προερεῖ τις ἀεὶ τῶν ὀρνίϑων μαντευομένῳ περὶ τοῦ τελοῦ" 

γυνὶ μὴ πλεῖ, χειμιὼν ἔσται" νυνὶ πλεῖ, χέρδος ἐπέσται. 
ἘΥΕΛΠΙΔΗΣ 

- - ᾿ - ὉΝ ᾿ - 

γαῦλον χτῶμαι καὶ ναυχληρῶ, χοὺχ ἂν μείναιμι τταρ᾽ ὑμῖν. 
: ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

.. 7, 2 2 - ΞΕ ΥΝ «᾿ Ὁ ’, 

τοὺς ϑησαυρούς τ᾽ αὐτοῖς δείξουσ᾽ οὺς οἱ πρότερον χατ- 
έϑεντο 

τῶν ἀργυρίων" οὗτοι γὰρ ἴσασι" λέγουσι δέ τοι τάδε 600 
πάντες, 

2 Η͂ 3 ι " . . 5. ἃ ᾿ .»} ἜΝ ΓΚ 
οὐδεὶς οἶδεν τὸν ϑησαυρὸν τὸν ἐμὸν πλὴν εἴ τις ἀρ᾿ δονις. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 
σπωλῶ γαῦλον, χτῶμαι σμινύην, καὶ τὰς ὑδρίας ἀνορύττω. 

ΧΟΡΟΣ 
- : ΡΨ ΄ 2 -" 3 Ἁ - ἢ - 

σιῶς δ᾽ ὑγίειαν δώσομεν αὑτοῖς, οὖσαν παρὰ τοῖσι ϑεοῖσιν; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
»Ὰ ἊΣ , 2 2 ξυ λον 35 , 2.) ,ὔ ὩΣ .ΨΦ. ΒΡ, 
ἣν εὑ τιράττωσ᾽, οὐχ υγίει᾽ αὖ μεγάλη τοῦτ᾽ ἐστί; σάφ᾽ ἰσϑι, 

ς , - ᾿ - 2 , ἐδ 

ὡς ἄἀνϑρωπός γε καχῶς πράττων ἀτεχνῶς οὐδεὶς ὑγιαίνει. 000 
ΧΟΡῸΣ 

-" »» - ᾽ ἊΨ; ᾿ Ἁ -Γ« 2 »» 

πῶς δ᾽ ἐς γῆράς ποτ᾽ ἀφίξονται; καὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐν 
ὀλύμττῳ" 

ϑᾺ ’ )»-Ῥ.ο»» νυ Φ ὔ ὦ 

ἢ παιδάρι᾽ ὄντ᾽ ἀποϑνήσχειν δεῖ; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

Ν 99 3444. ᾿ Ἂ 2 - 

κα «16 ἀλλὰ τριάαχοσι αὑτοῖς 
ἔ ϑὴή ἜΤ ἸΌΝ 
τε προσϑήσουσ ὀρνιϑες ἔτη. 
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ΧΟΡῸΣ 
παρὰ τοῦ; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

σιαρ᾽ ὕτου; τταρ᾽ ἑαυτῶν. 
3 α΄ 35 τ , 3. 3 - ν ΄ , ’ οὐχ οἶσϑ'᾽ ὅτι πέντ᾽ ἀνδρῶν γενεὰς ζώει λαχέρυζα χορώνη; 

᾿ ΒΥ̓ΒΛΙΠΙΔῊΣ 
αἱβοῖ, 

ὡς δὴ πολλῷ χρείττους οὗτοι τοῦ “ιὸς ἡμῖν βασιλεύειν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
᾿] Ν » 

οὐ γὰρ πολλῷ; 

χερῶτον μέν γ᾽ οὐχὶ νεὼς ἡμᾶς 
οἰχοδομιεῖν δεῖ λιϑίνους αὐτοῖς, 

ΑΝ, ΤὉ “ν 7 η.γ, οὐδὲ ϑυρῶσαι χρυσαῖσι ϑύραις, 
ἀλλ᾽ ὑτεὸ ϑάμνοις καὶ πρινιδίοις 
οἰχήσουσιν. τοῖς δ᾽ αὖ σεμνοῖς 

τῶν ὀρνέϑων δένδρον ἐλάας 
ς ΔΥ τυ ἕ 5.5 Α ἡ ν 
ὃ νεὼς ἔσται" κοῦχ ἐς “Ζελφους 

οὐδ᾽ ὡς μμων᾽ ἐλϑόντες ἐχεῖ 
ϑύσομεν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖσιν χομάροις 
χαὶ τοῖς κοτίνοις στάντες ἔχοντες 

» ΟΥ̓ ΟΝ ω9 2 - 

χριϑὰς πυροὺς εὐξομεῶϑ αὑτοῖς 

ἀνατείνοντες τὼ χεῖρ᾽ ἀγαϑῶν 
διδόναι τὸ μέρος" χαὶ ταῦϑ᾽ ἡμῖν 
σιαραχρῆμι ἔσται 
πυροὺς ὀλίγους προβαλοῦσιν. 

ΧΟΡΟΣ 
51 , ΞΟ Ν δὴ “-" 95 5. -Ὡ7 ᾿ , ὦ φίλτατ᾽ ἐμοὶ πολὺ πρεσβυτῶν ἐξ ἐχϑίστου μεταπίπτων, 
οὐχ ἔστιν ὅπως ἂν ἐγώ σποϑ' ἑχὼν τῆς «σῆς γνώμης ἔτ᾽ 

ἀφείμην. 
ἐπαυχήσας δὲ τοῖσι σοῖς λόγοις 

ἐπηπείλησα καὶ χατώμοσα, 
ἐὰν σὺ σταρ᾽ ἐμὲ ϑέμενος ὁμόφρονας λόγους 

δίκαιος ἄδολος ὅσιος ἐπὶ ϑεοὺς ἴῃς, 
ἐμοὶ φρονῶν ξυνῳδά, μὴ πολὺν χρόνον 
ϑεοὺς ἔτι σχῆπτρα τἀμὰ τρίψειν. 
53η52 ὦ Α “ΞΞ Ὁ , ΕῚ κ » τὺ, Ω9 ἀλλ σα μὲν δεῖ δώμῃ πράττειν, ἐπὶ ταῦτα τεταξόμεϑ' 

ἡμεῖς" 
ὅσα δὲ γνώμῃ δεῖ βουλεύειν, ἑνὶ σοὶ τάδε πάντ᾽ ἀνάχειται. 
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ΒΠΟΥΨ 
᾿ ν » ν ,) Δ ῳ φὴς ϑιον 

χαὶ μὴν μὰ τὸν Δί᾽ οὐχὶ νυστάζειν γ ἔτι 
“ 3 ᾿ 6 ον 2φν - 
ὥρα ᾽στὶν ἡμῖν οὐδὲ μιελλογιχιᾶν, 010 
ἀλλ ὡς τάχιστα δεῖ τι δρᾶν" πρῶτον δέ γε 
εἰσέλϑετ᾽ ἐς νεοττιάν τὲ τὴν ἐμὴν 
χαὶ τἀμὰ χάρφη χαὶ τὰ παρόντα φρύγανα, 
χαὶ τοὔνομ᾽ ἡμῖν φράσατον. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἀλλὰ ῥάᾷδιον. 

ἐμοὶ μὲν ὄνομα Πισϑέταιρος, τῳδεδὶ 

Εὐελτίδης Κριῶϑεν. 630 
ι ΒΠπΟΥ 

3 ἀλλὰ χαίρετον 
ἄμφω. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
δεχόμεϑα. 

ἘΠΟΥ 
δεῦρο τοίνυν εἴσιτον. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
3) Ἢ 2 - ἣν Ν ς - 

ἴωμεν" εἰσηγοῦ σὺ λαβὼν ἡμᾶς. 

: ' ἘΠΟΥ 
ἴϑι. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
3 » » - “ΟΝ , ,, 

ἀτὰρ τὸ δεῖνα δεῦρ᾽ ἐπανάχρουσαι πάλιν. 
φέρ᾽ ἴδω, φράσον νῷν, ττῶς ἐγώ τε χοὐτοσὶ 
ξυνεσόμεϑ'᾽ ὑμῖν τιετομένοις οὐ πετομένω; 000 

ΒποΥ 
χαλῶς. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
[4 «ς 2 ᾿] Ἷ , 

ὅρανυν, ὡς ἕν Αἰσώπου λόγοις 
2 Ἁ [4 , " ΒΡ , 3 ς 

ἐστὶν λεγόμενον δή τι, τὴν ἀλώπεχ,, ὡς 
φλαύρως ἐκοινώνησεν ἀετῷ στοτέ. 

ΒΠΟΥ 
᾿ ἀὍἔῶδονς 5, , ς; μηδὲν φοβηϑῆς" ἔστι γάρ τι ῥίζιον, 

ὃ διατραγόντ᾽ ἔσεσϑον ἑπτερωμένω. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

« " ς Θ » ν “- , οὕτω μὲν εἰσίωμεν. ἄγε δὴ Ξανϑίέα 
Ἁ , ΄ ᾿ [ 

χαὶ Μανόδωρε λαμβάνετε τὰ στρώματα. 

ΧΟΡῸΣ 
ἕ . τῷ ἕνα » 

οὗτος σὲ χαλῶ σὲ χαλῶ. 

ΦΞῚ 
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ΠΟΥ͂ 
τί χαλεῖς; 

ΧΟΡΟΣ 
τούτους μὲν ἄγων μετὰ σοῦ νῦν 

ἀρίστισον εὐ" τὴν δ᾽ ἡδυμελῆ ξύμφωνον ἀηδόνα Μούσαις 
΄ ῃ Ἂς σι Ὁ - δε ΄ ΄ὔ 2 

000 χατάλειφ᾽ ἡμῖν δεῦρ᾽ ἐχβιβάσας, ἵνα παίσωμεν μετ᾽ ἐχείνης. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

τΥ̓ » ΄ Ν ,2 Ψ Εν { “ο 

ὦ τοῦτο μέντοι νὴ 44 αὑτοῖσιν στιϑου 
Ψ ΄ 2 “- ΄ γ , 

ἐχβίβασον ἔκ τοῦ βουτόμου τουρνίϑιον.. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
ΕΣ " 3 -" ν -» 2 , [4 
ἐχβίβασον αὑτοῦ προς ϑεῶν αὐτὴν, ἵνὰ 

»ἦ Ἁ { ’ { ν 2 Ψ 

καὶ νὼ ϑεασώμεσϑα τὴν ἀηδόνα. 
ἘΠῸΥ 

6008 ἀλλ εἰ δοκεῖ σφῷν, ταῦτα χρὴ δρᾶν. ἢ Πρόχνη 
ἔχβαινε χαὶ σαυτὴν ἐπιδείχνυ τοῖν ξένοιν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
53: - ᾿ ῚδΝ 2 , ὦ Ζεῦ ττολυτίμηϑ'᾽ ὡς καλὸν τοὐρνίϑιον, 
ς ΟΣ τ ’ ς Χ ΄, 

ὡς δ᾽ ἁπαλόν, ὡς δὲ λευχόν. 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

πο ἦτ ὦ ΘΠ ΠΩ τὴ 
ἀρὰ γ οἱἰσϑ οτι 

2 ᾿ ’ 9." . ἘΣ τ , 

ἐγὼ διαμηρίζοιμ᾽ ἂν αὐτὴν ἡδέως; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

« Ψ Ὑ, ᾿ , «“ ᾿ 

010 ὅσον ὃ ἔχει τὸν χρυσόν, ὥσπερ παρϑένος. 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

3) λ Ν ον δὲ Ρ) - , - 

ἐγὼ μὲν αὑτὴν χὰν φιλῆσαί μοι δοχῶ. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

2 ΤΕΥ ΄ ἘΠ 2 ᾿, Ὶ 
ἀλλ᾽ ὦ καχόδαιμιον δάμφος ὀβελίσχοιν ἔχει. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
ἀλλ ὥσπερ φὸν νὴ 4{ ἀπολέψαντα χρὴ 
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὸ λέμμα καϑ' οὕτω φιλεῖν. 

ἘΠῸΨ 
οτῦ ἴωμεν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
«ς -“ νΝ Ν »" ’ὔ 2 - 

ἡγοῦ δὴ σὺ νῷν τὐχἀγαϑῇ. 
ὄν Σ ᾿ ΧΟΡΟΣ 
ὦ φίλη, ὦ ξουϑή, 

ὦ φίλτατον ὀρνέων 
σιάντων, ξύννομε τῶν ἐμῶν 

ὕμνων, ξύντροφ᾽ ἀηδοῖ, 

680 ἦλϑες ἤλϑες ὥφϑης, 
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ἡδὺν φϑόγγον ἐμοὶ φέρουσ᾽" ἡδὺν φϑόγγον ἐμοὶ φέρουι 
2 3 η ΄ , 

ἀλλ ὦ χαλλιβόαν χρέχουσ 
. ΄ 2 “ 

αὐλὸν φϑέγμασιν ἠρινοῖς, 
ἄρχου τῶν ἀναπαίστων. 
ἄγε δὴ φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ πιροσύμοιοι, 080 
ὀλιγοδρανέες, πλάσματα ττηλοῦ, σχιοειδέα φῦλ᾽ ἀμενηγά, 
ΕῚ - ν 8. ὦ ’, 

ἀπτῆνες ἐφημέριοι ταλαοὶ βροτοὶ ἀνέρες εἰχελόνειροι, 
͵ ᾿ - - 2 ’ ς -" - ΡΝ :- ας 

σιρόσχετε τὸν νοῦν τοῖς ἀϑανάτοις ἡμῖν τοῖς αἰὲν ἐοῦσιν, 
- ,ὔ .- - , ΄ τοῖς αἰϑερίοις τοῖσιν ἀγήρῳς τοῖς ἄφϑιτα μηδομένοισιν, 

ἵν᾽ ἀχούσαντες τιάντα τταρ᾽ ἡμῶν ὀρϑῶς περὶ τῶν μετεώρων 690 
φύσιν οἰωνῶν γένεσίν τε ϑεῶν ποταμῶν τ᾽ ἐρέβους τε 

χάους τε 
εἰδότες ὀρϑῶς παρ᾽ ἐμοῦ Προδίχῳ χλάειν εἴπητε τὸ 

λοιπόν. 
χάος ἣν χαὶ νὺξ ἔρεβός τε μέλαν πρῶτον χαὶ τάρταρος 

εὑρύς. 
- 7 2.92 5» 2. 99 2 » Ἔν ον ἂν 5 2 ΄ γῆ δ᾽ οὐδ᾽ ἀὴρ οὐδ᾽ οὐρανὸς ἢν᾽ ἐρέβους δ᾽ ἐν ἀπείροσι 

χόλπτοις 
, ᾽ ΄ Ἂς ς ’, ’ 

τίχτει πρώτιστον' ὑπτηνέμιον νὺξ ἡ μελανόπτερος ῳόν, 9 
ἝἜ ᾿ , , , ΄ 

ἐξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν ἔρως ὃ ποϑεινός, 
στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰχὼς ἀνεμώχεσι δίναις. 

τ ΄ ι " ν , ν 
οὗτος χάει ἠερόεντι μιγεὶς νυχίῳ κατὰ τάρταρον εὐρὺν 
ἐνεόττευσεν γένος ἡμέτερον, χαὶ πρῶτον ἀνήγαγεν ἐς φῶς. 

᾽ Ρ] 3 5 , ΄, ᾿ ΄ 

πρότερον δ᾽ οὐκ ἣν γένος ἀϑανάτων, πρὶν ἔρως ξυνέμιξεν τοῦ 
[4 

ἅπαντα" 
ξυμμιγνυμένων δ᾽ ἑτέρων ἑτέροις γέγον᾽ οὐρανὸς ὠχεανός τε 

- - , , , - 

χαὶ γῆ πάντων τε ϑεῶν μαχάρων γένος ἄφϑιτον. ὧδε 

μέν ἐσμεν 
πολὺ πρεσβύτατοι πτιάντων μαχάρων ἡμιεῖς. ὡς δ᾽ ἐσμὲν 

, 

ἔρωτος 
χιολλοῖς δῆλον" στετόμεσϑά τ γὰρ καὶ τοῖσιν ἐρῶσι 

σύνεσμεν" 
Ν Ν Ἁ 3 , «- " ᾿ 

σολλοὺς δὲ χαλοὺς ἁἀπομωμοχότας τταῖδας πρὸς τέρμασιν τοῦ 

ὥρας 
᾿) Ἁ 3 ν Ἁ «ς ᾿ ’ ΒΩ » , 

διὰ τὴν ἰσχὺν τὴν ἡμετέραν διεμήρισαν ἄνδρες ἐρασταί, : ' 0 5 θ ; 
«“ Ἀ ΒῚΣ ν᾿ « Ἁ , » ἢ Ἀ ὦ. Φ Εἱ Ἁ 

ὃ μὲν ὄρτυγα δοὺς ὃ δὲ πορφυρίων᾽ ὃ δὲ χῆν᾽ ὃ δὲ περ- 
σιχὸν ὄρνιν. 
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σιάντα δὲ ὃν ητοῖς ἐστὶν ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν ὀρνίϑων τὰ μέγιστα. 
πρῶτα μὲν ὥρας φαίνομεν ἡμεῖς ἦρος χειμῶνος ὀπώρας" 
σπείρειν μέν, ὅταν γέρανος χρώζουσ᾽ ἐς τὴν “Ἱιβύην με- 

ταχωρῇ᾽" 
χαὶ πτηδάλιον τότε γαυχλήρῳ φράζει ΚρΕμΘΘΟΗΕΙ χαϑεύδειν, 
εἶτα δ᾽ Ὀρέστῃ χλαῖναν ὑφαίνειν, ἵνα μὴ ῥιγῶν ἀποδύῃ. 
ἰκεῖνος δ᾽ αὖ μετὰ ταῦτα φανεὶς ἑτέραν ὥραν. ἀποφαίνει, 
ἡνίχα πεχτεῖν ὥρα προβάτων τιόχον ἠρινόν" εἶτα χελιδών, 

ὅ ὅτε χρὴ χλαῖναν ττωλεῖν ἤδη καὶ λῃδάριόν τι πρίασϑαι. 
ἐσμὲν δ᾽ ὑμῖν ἥμμων Δελφοὶ “ωδώνη Φοῖβος Ἀπόλλων. 
ἐλθόντες γὰρ πρῶτον ἐπ ὄρνις οὕτω πρὸς ἅπαντα τρέ- 

τεσϑε, 

πρός τ΄ ἐμπορίαν, καὶ πρὸς βιότου χτῆσιν, καὶ πρὸς 
γάμον ἄλλος. 

ὄρνιν τε νομίζετε πιάνϑ᾽ ὅσαττερ περὶ μαντείας διαχρίνει" 
φήμη γ᾽ ὑμῖν ὄρνις ἐστί, πταρμόν τ᾽ ὄρνιϑα χαλεῖτε, 
ξύμβολον ὄρνιν, φωνὴν ὄρνιν, ϑεράποντ᾽ ὄρνιν, ὄνον ὄρνιν. 
ἄρ᾽ οὐ φανερῶς ἡμεῖς ὑμῖν ἐσμὲν μαντεῖος ἀπόλλων; 
ἢν οὖν ἡμᾶς νομίσητε ϑεούς, 
οὐχ ἀποδράντες 
χαϑεδούμεϑ᾽ ἄνω σεμνυνόμενοι 
παρὰ ταῖς νεφέλαις ὥσπερ χὠ Ζεύς" 
ἀλλὰ παρόντες δώσομεν ὑμῖν 
αὐτοῖς, τταισίν, τταίδων πταισίν, 
πλουϑυγίειαν βίον εἰρήνην 
νεότητα γέλωτα χοροὺς ϑαλίας 

γάλα τ᾽ ὀρνίϑων. ὥστε παρέσται 
Ξ ον ΡΝ ὈΡΊΝΣ Ὡ, 2.» χοπιᾶν ὑμῖν ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν 

οὕτω τυλουτήσετξ σιάντες. 
Μοῦσα λοχμαία, 

τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίξ, 
ποικίλη, μεϑ' ἧς ἐγὼ 
νάπαισέ τε χορυφαῖσίν τ᾽ ἐν ὀρείαις, 

ἕξετε χρῆσϑαι μάντεσι μούσαις 
» « - ΄ 

τοῦ αὐραιβ ὥραιβ χειμῶνι ϑέρει 
μετρίῳ πνέγει" κ 
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τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίξ, 
ἱζόμενος μελίας ἐπὶ φυλλοχόμου »-: . νν ν ΕῚ 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίξ, 

δι᾿ ἐμῆς γένυος ξουϑῆς μελέων 
Πανὶ νόμους ἱεροὺς ἀναφαίνω 

΄ ΄ 2 ΄ 

σεμνά τε μητρὶ χορεύματ᾽ ὀρείᾳ, 
τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίξ, 
ἌΡ ἢ Ὑ- ᾿ , 
ἔνϑεν ὡσπερεὶ μέλιττα 
Φρύνιχος ἀμβροσίων μελέων ἀπτεβόσχετο χαρττὸν ἀεὶ φέ- 

ρων γλυχεῖαν ᾧδᾶν. 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίξ. 

γ Ὅ ἃ 4 ς - οΥ κ ΄η 

εἰ μὲν ὀρνίϑων τις ὑμῶν ὦ ϑεαταὶ βούλεται 
5 -" ",ὔ Ἅ ΄ ς - , 

διατιλέχειν ζῶν ἡδέως τὸ λοιπόν, ὡς ἡμᾶς ἴτω. 
ὅσα γάρ ἐστιν ἐνθάδ᾽ αἰσχρὰ τῷ νόμῳ χρατούμενα, 
ταῦτα πάντ᾽ ἐστὶν παρ᾽ ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν καλά. 
εἰ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστὶν αἰσχρὺν τὸν τιατέρα τύπτειν νόμῳ, 
τοῦτ᾽ ἐχεῖ χαλὸν “ταρ᾽ ἡμῖν ἐστιν, ἣν τις τῷ τεατρὶ 
προσδραμὼν εἴστῃ πατάξας, αἶρε τελῆχτρον, εἰ μαχεῖ. 
εἰ δὲ τυγχάνει τίς ὑμῶν δραπέτης ἐστιγμένος, 

ἀτταγᾶς οὗτος τταρ᾽ ἡμῖν ποικίλος χεχλήσεται. 
εἰ δὲ τυγχάνει τις ὧν Φρὺξ μηδὲν ἧττον Σπινϑάρου, 

᾿ , τ -" ΄ , 

φρυγίλος ὄρνις οὗτος ἔσται, τοῦ Φιλήμονος γένους. 

εἰ δὲ δοῦλός ἐστι καὶ Κὰρ ὥσπερ ᾿Εξηχεστίδης, 
’ , ΨΦ ῳ ΕῪ - ’ 

φυσάτω πάππους παρ᾽ ἡμῖν, καὶ φανοῦνται φράτερες. 
" δ - , -" χὰ, ᾿ ν , 

εἰ δ᾽ ὃ Πεισίου προδοῦναι τοῖς ἀτίμοις τὰς πύλας 

βούλεται, πέρδιξ γενέσϑω, τοῦ ττατρὸς νεοττίον" 
ὡς παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν αἰσχρόν ἐστιν. ἐχττερδιχίσαι. 
τοιάδε χύχγοι, 

τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίξ, 
συμμιγῆ βοὴν ὁμοῦ 
γτεροῖς χρέχοντες ἴαχχον Ἀπόλλω, 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίξ, 
ὄχϑῳ ἐφεζόμενοι τταρ᾽ Ἕβρον ττοταμόν, 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίξ, 

διὰ δ᾽ αἰϑέριον νέφος ἦλϑε βοά" 
ττῆξε δὲ φῦλά τὲ ποιχίλα ϑηρῶν, ΄ 
χύματά τ᾽ ἔσβεσε νήνεμος αἰϑήρ, 

Αὐἱοι ορ!ιανῖς υοὶ. 1]. ὃ 
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τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίξ᾽" 

πᾶς δ᾽ ἐτιεχτύπησ᾽ ὄλυμιστος" 
εἷλε δὲ ϑάμβος ἄναχτας" ὀλυμπιάδες δὲ μέλος Χάριτες 

- , 323 7, 

Μοῦσαί τ᾽ ἐπωλόλυξαν. 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίξ. 

329 2 τς ΟΣ ᾿ς, ΚΡ Ὁ - , 

οὐδέν ἐστ᾽ ἀμιεεινον οὐδ᾽ ἡδιον ἢ φῦσαι τιτερά. 
3 ον ἢ - - - ς ΄ 

αὐτίχ᾽ ὑμῶν τῶν ϑεατον εἴ τις ὴἡν ὑπόπτερος, 
-᾿ ΞΞ, -Ξ π «-Ψ - , 

εἶτα πεινῶν τοῖς χοροῖσι τῶν τρυγῳδῶν ἤχϑετο, 
΄, Ἁ Ὁ νῶν» 

ἐχπτόμενος ἂν οὗτος ἠρίστησεν ἐλϑὼν οἴχαδε, 
"Σ 5 ΟΝ 2 ἣ 9 ᾿ 2. τῶν ΚΟ τῶ 9. ΒΞ , 
(τ ἂν ἐμπλησϑεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς αὖὐϑις αὖ κατέπτετο. 
εἰ τὲ Πατροχλείδης τις ὑμῶν τυγχάνει χεζητιῶν, 

ΒῚ ᾽Χ 27 ν τ᾽ { 2 ’, 259 9 ΄ 

οὐχ ἂν ἐξίδισεν ἐς ϑοϊμάτιον, ἀλλ᾽ ἀνέπτετο, 
ΒῚ . ΄ ἜΥ ΕΣ 

χαἀποτιαρδὼν χἀναπνεύσας αὐὖὐϑις αὖ χατέπτετο" 
» [4 

εἴ τε μοιχεύων τις ὑμῶν ἐστιν ὅστις τυγχάνει, 
χαϑ' δρᾶ τὸν ἀνὸ - αἰχὸς ἐν βουλευτιχῷ 
χᾷϑ᾽ ὁρᾷ τὸν ἄνδρα τῆς γυναιχὸς ἕν βουλευτιχῷ, 

το Ἂ ΄, ΡῚ - 2 

οὗτος ἂν πάλιν παρ᾽ ὑμῶν πτερυγίσας ἀνέπτετο, 
εἶτα βινήσας ἐχεῖϑεν αὐϑις αὖ καϑέζετο. 
5. , , , 

ἀρ᾽ ὑπόπτερον γενέσϑαι παντός ἐστιν ἄξιον; 
ὡς «“πιιτρέφης γε τυτιναῖα μόνον ἔχων πτερὰ 
ς 9. ,λ Ἢ 19: “ - ᾿Ξ 9 β- δ ὃ Ὡ 

ἠρέϑη φύλαρχος, εἰϑ' ἵππαρχος, εἶτ᾽ ἐξ οὐδενὸς 
, 2 Ν 

μεγάλα πράττει χαἀστὶ νυνὶ ξουϑὸς ἱππταλεχτρυών. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ταυτὶ τοιαυτί" μὰ 4 ἐγὼ μὲν πρᾶγμά πω 
’, 2 “ ΒῚ 

γελοιότερον οὐχ εἶδον οὐδεπτώστοτε. 
ἘΝῚ ᾿ ἘΥΕΛΠΙΔΗΣ 
ὅσ τῷ γέξλᾳς; 

- ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἐπὶ τοῖσι σοῖς ὠχυπτέροις. 

3 ΡΝ Εςς , 2 

οἶσϑ' ᾧ μαλιστ᾽ ἔοικας ἐπτερωμένος; 
2 ΄ 

εἰς εὐτέλειαν χηνὶ συγγεγραμμένῳ. 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

. ν , , 3 , 

σὺ δὲ χοψίχῳ γε σχαφιὸν ἀποτετιλμένῳ. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ 

Ἀ ἈΝ 3 Ψ ν Ν ᾿Ὶ ,ὔ 

ταυτὶ μὲν ἡχάσμεσϑα χατὰ τὸν Αἰσχύλον" 
, 42) 2 «ς 3 “ὩΥ 2 Ν - ς - - 

ταὃ οὐχ ὑπο ἄλλων ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς. 
ΧΟΡΟΣ 

γ κ , . - 
ἂγε δὴ τί χρὴ δρᾶν; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
» , - Τὸ 

πρῶτον ὄνομα τῇ πόλει 
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ϑέσϑαι τι μέγα χαὶ χλεινόν, εἶτα τοῖς ϑεοῖς 

ϑῦσαι μετὰ τοῦτο. 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

ταῦτα χἀμοὶ συνδοχεῖ. 
ΧΟΡῸΣ 

ΓΝ ὙΡῪ ᾽ Ψ»Ἔ τ ΡῺ ΡΝ - , 

φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἡμῖν τοὔνομ᾽ ἔσται τῇ πόλει; 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

βούλεσϑε τὸ μέγα τοῦτο τοὺχ “αχεδαίμονος 
Σπάρτην ὄνομα χαλῶμεν αὐτήν; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
Πραχλεις" 

Σπάρτην γὰρ ἂν ϑείμην ἐγὼ τὐἠμῇ πόλει; 
23.0) Ἃ ᾽ὔ ΄ ᾿ οὐδ᾽ ἂν χαμεύνῃ πιάνυ γε χειρίαν γ᾽ ἔχων. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
,ὔ -, 32 9 2)3ᾧϑ» “ ΄ τί δῆτ᾽ ὄνομ᾽ αὐτῇ ϑησόμεσϑ᾽; 

ΧΟΡΟΣ 
ἐντευϑενὶ 

ἐχ τῶν νεφελῶν χαὶ τῶν μετεώρων χωρίων 
χαῦνόν τι ττάνυ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
βούλει Νιεφελοχοχχυγίαν; 

ὑκῖν ΧΟΡΟΣ 
ἰοὺ ἰού" 
χαλὸν σύ γ᾽ ἀτεχνῶς χαὶ μέγ᾽ ηὗρες τοὔνομα. 
᾿ ἘΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 
ἀρ᾽ ἐστὶν αὑτηγὶ Νεφελοχοχχυγία, 
ἵνα χαὶ τὰ Θεογένους τὰ “τολλὰ χρήματα 
τά τ᾽ Αἰσχίνου γ᾽ ἅπαντα; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
χαὶ λῷστον μὲν οὖν 

τὸ Φλέγρας πεδίον, ἵν᾿ οἱ ϑεοὶ τοὺς γηγενεῖς 
ἀλαζονευόμενοι καϑυπερηχόντισαν. 

ΧΟΡῸΣ 
λιυταρὸν τὸ χρῆμα τῆς πόλεως. τίς δαὶ ϑεὸς 

πολιοῦχος ἔσται; τῷ ξανοῦμεν τὸν πέπλον; 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔῊΣ 

τί δ᾽ οὐκ ϑηναίαν ἐῶμεν πολιάδα; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

καὶ πῶς ἂν ἔτι γένοιτ᾽ ἂν εὔταχτος πόλις, 
ὅπου ϑεὸς γυνὴ γενονυῖα πανοπλίαν 
ἕστηχ᾽ ἔχουσα, Κλεισϑένης δὲ χερχίδα; 

“)» 
ε 

8510 

880 
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ΕΥ̓ΒΛΠΙΔΗΣ 

τίς δαὶ χαϑέξει τῆς πόλεως τὸ Πελαργιχόν; 
ΧΟΡΟΣ 

, Ἔν Ὁ - - , “- κ - 
ὄρνις ἀφ᾽ ἡμῶν τοῦ γένους τοῦ πτερσιχοῦ, 
[4 ᾿, , 3 - 

ὅσπερ λέγεται δεινότατος εἶναι τιανταχοῦ 
880. “ἥρεως γεοττός. 

ΒΥΒΛΑΠΙΔΗΣ 
ὦ νξοττὲ δέσποτα" 

ς .) «( { δ 2 ΄ 2 - .» ᾿ Ξ 

ὡς δ᾽ ὃ ϑεὸς ἐπιτήδειος οἰχεῖν ἐπτὶ πιετρῶν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
2} ᾿ Νὴ , Ν ᾿: 3.2 

ἂγε νυν σὺ μὲν βάδιζε πρὸς τὸν ἀέρα 
χαὶ τοῖσι τειχίζουσι παραδιαχόνει, 

, ΄ , 

χάλιχας παραφόρει, ττηλὸν ἀτιοδὺς ὄργασον, 
810 λεχάνην ἀνένεγχε, χατάτεεσ᾽ ἀπὸ τῆς κλίμαχος, 

φύλαχας χατάστησαι, τὸ πῦρ ἔγχρυπτ᾽ ἀεί, 
- ᾿ , 2 » 

χωδωνοφορῶν ττερίτρεχε χαὶ χαϑευδ᾽ ἔχεῖ" 
’ Ν , ," " 2 Ν 2) 

χήρυχα δὲ πέμψον τὸν μὲν ἐς ϑεοὺς ἄνω, 
“ Ἀν Ὁ, { Ε 7.2 3 ΄ 
ἕτερον δ᾽ ἀνωϑεν αὖ τταρ᾽ ἀνθρώπους χάτω, 

8.5 χἀχεῖϑεν αὐϑις σπιαρ᾽ ἐμέ. 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ 

᾿ Ὦ 2 2 “-“ , 

σὺ δέ γ᾽ αὐτοῦ μένων 
2 »»9 

οἴμωξζε σταρ᾽ ἔμ᾽. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ἴϑ᾽ ὠγάϑ' οἵ πέμπω σ᾽ ἐγώ. 
2 φὰ ᾿ 2 τῶν δ: , ’ 

οὐδὲν γὰρ ἄνευ σοῦγ᾽ ὧν λέγω πετράξεται. 
ΠΝ 29 ὦ ω - - “ 
ἐγὼ δ᾽ ἵνα ϑύσω τοῖσι χαινοῖσιν ϑεοῖς, 

τὸν ἱερέα πιέμιψοντα τὴν ττομττὴν καλῶ. 
800 παῖ παῖ, τὸ χανοῦν αἴρεσϑε χαὶ τὴν χέρνιβα. 

ΧΟΡῸΣ 
ὁμορροϑῶ, συνϑέλω, 
συμπαραινέσας ἔχω 
"ροσόδια μεγάλα σεμνὰ τιροσιέναι ϑεοῖσιν, 
΄“ .Ν ΄ ω Τὶ , 

88 μα δὲ προσέτι χάριτος ἕνεχα τιροβατιόν τι ϑύειν. 

ἴτω ἴτω δὲ πυϑιὰς βοὰ ϑεῷ, 
συναυλείτω δὲ Χαῖρις ὠδᾷ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
- ᾿ - ς , ᾿ ΤῊ ξὴ 

γπαῦσαι σὺ φυσῶν. Ἡράκλεις τουτὶ τέ ἣν; 
. ,2 κ᾿ - κ 

860 τουτὶ μὰ “{ ἐγὼ πολλὰ δὴ καὶ δείν᾽ ἰδὼν 
801 --- 808 --- 89ῦ--- 902 
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ὕχεω χόραχ᾽ εἶδον ἐμπιεφρορβειωμένον οὔπω κόρ μεεφορβειω͵ Σ: 
ἱερεῦ σὸν ἔργον, ϑῦε τοῖς χαινοῖς ϑεοῖς. 

ἹΕΡΕΥ͂Σ 
δράσω τάδ᾽. ἀλλὰ ποῦ στιν ὃ τὸ χανοῦν ἔχων; 

γ -“« ᾽, (ὦν ΟᾺ « , " ἄν τυ ἢ , δ. Ξ τ 

εὔχεσϑε τῇ Εστίᾳ τῇ ὀρνιϑείῳ χαὶ τῷ ιἱχτίνῳ τῷ ἔστι- 8θ0 
΄ ᾽, ν. 3 ΄ - Ἀ ΄ 

ούχῳ χαὶ ὄρνισιν ὀλυμπίοις χαὶ ὀλυμπέῃσι πᾶσι χαὶ πά- 

σησιν, 
ΠΙΣΘΕΤΑΤΡΟΣ 

ὦ σουνιέραχε χαῖρ᾽ ἄναξ πελαργιχέ. 
ΙΕΡΕΥ͂Σ 

καὶ χύ; ϑί ὶ δηλίῳ καὶ “ητοῖ ὀρτυγομήτρᾳ καὶ 810 χαὶ χύχνῳ πυϑίῳ καὶ δηλίῳ χαὶ “ητοῖ ὀρτυγομήτρᾳ Χὶ 

ρτέμιδι ἀχαλανϑίδι, 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

᾿ ῚἋ κ. ᾿ , 

οὐχέτι χολαινὶς ἀλλ ἀχκαλανϑὶς “ίρτεμις. 
ἹΕΡΕῪΣ 

οι χαὶ φρυγίλῳ σαβαζίῳ καὶ στρούϑῳ μεγάλῃ μητρὶ ϑεῶν 81 
χαὶ ἀνϑρώπων, 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
δέσποινα Κυβέλη, στροῦϑε, μῆτερ Κλεοχρίτου. 

᾿ ΙΕΡΕΥ͂Σ 
διδόναι Νεφελοχοχχυγιεῦσιν ὑγίειαν χαὶ σωτηρίαν αὐ- 
τοῖσι καὶ Χίοισι, 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
’ ΄“ - , 

Χίοισιν ἡσϑὴν πανταχοῦ προσχειμένοις. 880 

; ΙΕΡΕΥ͂Σ 
σ΄“ , ᾿ ΄ ᾿, ’ , χαὶ ἥρωσιν ὄρνισι χαὶ ἡρώων τταισί, πορφυρίωνι χαὶ 

ἐν ΄, , , ἢ γεελεχᾶντι χαὶ πεελεχίνῳ χαὶ φλέξιδιε χαὶ τέτραχι καὶ ταῶνι 
χαὶ ἐλεᾷ καὶ βασχᾷ καὶ ἐλασᾷ καὶ ἐρῳδιῷ καὶ χαταρράχτῃ 885 

) τ ΤΟΣ, ΟΣ ὙΦ Σὲ ΝΣ ΗΝ, χαὶ μελαγχορύφῳ καὶ αἰγειϑάλλῳ καὶ γρισάλπιγγι, 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

γιαῦ᾽ ἐς κόραχας, παῦσαι καλῶν. ἰοὺ ἰού, 

ἐπὶ ποῖον ὦ χαχόδαιμον ἱερεῖον χαλεῖς 890 
« , - - - 

ἁλιαέτους καὶ γῦπας; ὀὐχ ὁρᾷς ὅτι 
ΤΣ ΞΟ ὟΝ ΡΟΣ ΘΗΝ ΝΕ ὩΣ ἢ 
ἰχεῖνος εἷς ἂν τοῦτό γ᾽ οἴχοιϑ᾽ ἁρπάσας; 

, ΛΝ ς - πε τα ν , 

ἀἄπελϑ' ἀφ᾽ ἡμῶν χαὶ σὺ χαὶ τὰ στέμματα" 
᾿ " “ξε Η ᾿ ͵ 

ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τουτογὶ ϑύσω μόνος. 
Ε ἃ ΧΟΡῸΣ 

νι 5 ς Ι , ἊΨ 

εἰν αὐϑις αὺ τᾶὰρα σοι 89ὅ 

δεῖ μὲ δεύτερον μέλος 
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χέρνιβι ϑεοσεβὲς ὅσιον ἐπιβοᾶν, καλεῖν δὲ 
900 μάχαρας, ἕνα τινὰ μόνον, εἴπερ ἱχανὸν ἕξετ᾽ ὄψον. 

τὰ γὰρ παρόντα ϑύματ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν 
γένειόν τ᾽ ἐστὶ καὶ χέρατα. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ϑύοντες εὐξώμεσϑα τοῖς πτερίνοις ϑεοῖς. 

ΠΟΙΗΤΗΣ 
ΜΝεφελοχοχχυγέαν τὰν εὐδαίμονα 

905 χλῇσον ὦ Μοῦσα τεαῖς ἐν ὕμνων ἀοιδαῖς. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
τουτὶ τὸ πρᾶγμα ποδαπόν; εἶπέ μοι τίς εἷς; 

ΠΟΙΗΤῊΣ 
ἐγὼ μελιγλώσσων ἐπέων ἱεὶς ἀοιδὰν 
Μουσάων ϑεράπων ὀτρηρύς, 

910 χατὰ τὸν Ὅμηρον. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ΒΥ) - »η ΡᾺ , Ε 
ἔπειτα δῆτα δοῦλος ὧν χόμην ἔχεις; 

ΠΟΙΗΤῊΣ 
οὐκ ἀλλὰ πάντες ἐσμὲν οἱ διδάσχαλοι 

΄ , 3 ,ὔ 
Μουσάων ϑεράποντες ὀτρηροί, 

χατὰ τὸν Ὅμηρον. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

᾿Ν 2 ἌΝ 2 ) ᾿ Ν , 32} 

915 οὐχ ἕτος ὀτρῆρον χαὶ τὸ ληδάριον ἔχεις. 
ἀτὰρ ὦ ποιητὰ χατὰ τέ δεῦρ᾽ ἀνεφϑάρης; 

ΠΟΙΗΤΗΣ 
; ’, Ὁ ΚΠ) » Γ΄ ’ 

μέλη ττεποίηχ᾽ ἐς τὰς Νεφελοχοχχυγίας 
᾿ ς , ΄, ΄ ᾿ ν 

τὰς ὑμετέρας κύχλιά τε πολλὰ καὶ χαλὰ 
χαὶ παρϑένεια χαὶ χατὰ τὰ Σιμωνίδου. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
920 ταυτὶ σὺ πότ᾽ ἐποίησας; ἀπὸ πόσου χρόνου; 

ΠΟΙΗΤῊΣ 
πάλαι πάλαι δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ χλήζω πόλιν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
2 2 ῶ Ὶ ΄ ΄ 5 ’ οὐχ ἄρτι ϑύω τὴν δεχάτην ταύτης ἐγώ, 

" γ ΨΩ, ᾿ - ᾿ 7 , καὶ τοῦνομ ὥσπερ παιδίῳ νῦν δὴ ϑέμην; 
ΠΟΙΗΤΗΣ 

2 , 2 » , ,ὔ 

ἀλλά τις ὠχεῖα Μουσάων φάτις 

920 οἷάπερ ἵπττων ἀμαρυγά. 
σὺ δὲ πάτερ χτίστορ ϊινας, 
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ζαϑέων ἱερῶν ὁμώνυμε, 
δὸς ἐμὶν ὅ᾽ τι πτεὲρ 
τεᾷ χεφαλᾷ ϑέλῃς 
χερόφρων δόμεν ἐμὶν τεΐν. 980 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
τουτὶ παρέξει τὸ χαχὸν ἡμῖν πράγματα. 
εἰ μή τί γ᾽ αὐτῷ δόντες ἀποφευξούμεϑα. 
οὗτος, σὺ μέντοι σττολάδα καὶ χιτῶν᾽ ἔχεις, 
ἀπόδυϑι καὶ δὸς τῷ ποιητῇ τῷ σοφῷ. 
ἔχε τὴν στολάδα" πάντως δέ μοι ῥιγῶν δοχεῖς. 980 

ΠΟΙΗΤῊΣ 
τόδε μὲν οὐκ ἀέχουσα φίλα 
Μοῦσα τόδε δῶρον δέχεται" 
τὺ δὲ τεᾷ φρενὶ μάϑε τιινδάρειον ἔπος. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
-" ᾿] ΄ 

ἄνϑρωπος ἡμῶν οὐκ ἀπαλλαχϑήσεται. 940 
ΠΟΙΗΤΗΣ 

γομάδεσσι γὰρ ἐν Σχύϑαις 
ἀλᾶται Στράτων, 
« ς ΄ χδς τῷ 2 , - 

ὃς ὑφαντοδόνατον ἔσϑος οὐ πέπαται 

ἀχλεὴς δ᾽ ἔβα σπολὰς ἄνευ χιτῶνος. 

ξύνες ὅ τοι λέγω. 9:0 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

α΄ ΗΝ , Ν , ζ -» 

ξυνῆχ ὅτι βούλει τὸν χιτωνίσχον λαβεῖν. 

ἀπόδυϑιε" δεῖ γὰρ τὸν ποιητὴν ὠφελεῖν. 
ἄπελϑε τουτονὶ λαβών. 

ΠΟΙΠΤΗΣ 
ἀπέρχομαι, 

χὰς τὴν στόλιν γ᾽ ἐλϑὼν ποιήσω τοιαδί" 
χλῇσον ὦ χρυσόϑρονε τὰν τρομερὰν χρυεράν, 900 
γιφοβόλα τιεδία ττολύττορά τ᾽ ἤλυϑον" ἀλαλαί. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
κ ν ,. »"» ς ΟῚ , " 

νὴ τὸν “  ἀλλ' δὴ πέφευγας ταυταγὶ 
τὰ χρυερὰ τονδὶ τὸν χιτωνίσχον λαβών. 90ῦ 

᾿" » ,). ») λ , , 2 , 2 » 

τουτὶ μὰ “1 ἐγὼ τὸ χαχὸν οὐδέγιοτ᾽ ἤλπισα, 
«; ᾿ - 7 ν ᾽, 

οὕτω ταχέως τοῦτον πεπύσϑαι τὴν πόλιν. 
τ . , ; . ᾽ 

αὖϑις σὺ περιχώρει λαβὼν τὴν χέρνιβα. 
2 3 

εὐφημέα στω. 
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ΧΡΗΣΜΌΔΟΓΙῸΣ, 
μὴ χκατάρξη τοῦ τράγου. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

ΧΡΗΣΜΟΔΟΓΙῸΣ 
«“ , 

ὁστις; χρησμολόγος. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ ' 

2 , 

οἴμωζέ γυν. 
ΧΡΗΣΜΟΛΟΓῸΣ 

3: ΄ ᾿Ν Ξ, ν ΄ , Ξ 
ὦ δαιμόνιε τὰ ϑεῖα μὴ φαύλως φέρε 
ὡς ἔστι Βάκιδος χρησμὸς ἄντιχρυς λέγων 
ἐς τὰς Νεφελοχοχχυγίας. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
χἄπειτα πῶς 

-« 32 2 2 ΄ ν Χ ΞΟ ΈΩΝ Ἁ , 

τοῦτ᾽ οὐκ ἐχρησμολόγεις σὺ πρὶν ἐμὲ τὴν ττόλιν 
τήνδ᾽ οἰχίσαι; 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΓῸΣ 
Ἁ - 2 , , 

τὸ ϑεῖον ἐνεόδιζέ με. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

222 γ8ν ΞΝς 353... τ Ὁ ΕΞ - χα ,ἶν 
ἀλλ᾽ οὐδὲν οἷόν ἔστ ἀχοῦσαι τῶν ἑπῶν. 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΙῸΣ 
2η 23 ὦ γ ἡ , ᾿ - 
ἀλλ᾽ ὅταν οἰχήσωσι λύχοι πολιαί τε χορῶγαι 
2 2 » ν ἘΔ , κ -- 

ἐν ταὐτῷ τὸ μεταξὺ Κορίνϑου χαὶ Σιχυῶνος, 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

τί οὖν πιροσήχει δῆτ᾽ ἐμοὶ Κορινϑίων; 
ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΙῸΣ 

5) ΡΣ ὭΣ ἊΝ Ξ - Ν ν 5 ΤΣ 

ηνίξαϑ' ὁ Βαχις τοῦτο πρὸς τὸν ἄξρα. 

πρῶτον Πανδώρᾳ ϑῦσαι λευχότριχα χριόν" 
ὃς δέ χ᾽ ἐμῶν ἐπέων ἔλϑῃ πρώτιστα προφήτης, 
τῷ δόμεν ἱμάτιον χαϑαρὸν καὶ καινὰ πέδιλα, 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
32} Ν Ν , 
ἔνεστι χαὶ τὰ πέδιλα; 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΙῸΣ 
λαβὲ τὸ βιβλίον. 

Ἀ ’ - Ἀ , “Ὁ - 

χαὶ φιάλην δοῦναι, καὶ σπλαγχνων χεῖρ᾽ ἐνιπλῆσαι. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

Χ , ἂν ὩΣ ὟΝ, 

χαὶ σπλάγχνα δοῦν᾽ ἔνεστι; 
ΧΡΗΣΜΟΛΟΓῸΣ 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 
χἂν μὲν ϑέσπιε κοῦρε ποιῇς ταῦϑ' ὡς ἐπιτέλλω, 
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αἰετὸς ἐν νεφέλησι γενήσεαι" αἱ δέ χε μὴ δῷς, 
οὐχ ἔσει οὐ τρυγὼν οὐ λάϊος οὐ δρυχολάπτης. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
δὴ δι 2᾽ “7 ἘΝ -“ 

χαὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦϑα; 980 
ΧΡΗΣΜΟΛΟΓῸΣ 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 
: ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

γ29ν ΕΘ τς , ᾿ σι. α ᾿ , 

οὐδὲν ἂρ᾽ ὁμοιός ἐσϑ' ὁ χρησμὸς τουτῳί, 
«' "τὸν ἵ ν 2 ΄, ΡῚ , , 

ὃν ἐγὼ παρὰ τἀπόλλωνος ἐξεγραψάμην 
5 ΤᾺ ἜΣΕΙ ΚᾺ 5, 5. κ ἌΡΤΙ 3 . 

αὐτὰρ ἐπὴν ἄχλητος ἰὼν ἄνϑρωπος ἀλαζὼν 
λυττῇ ϑύοντας καὶ σπλαγχνεύειν ἐπιϑυμῇ, 
δὴ τότε χρὴ τύτιτειν αὐτὸν τιλευρῶν τὸ μεταξύ, 980 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΓῸΣ 
2φν ΄ Ω: 7 

οὐδὲν λέγειν οἰμαί σε. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 
χαὶ φείδ δὲ δ᾽ αἰετοῦ ἐ ἔλῃσιν «αἱ φείδου μηδὲν μηδ᾽ αἰετοῦ ἐν νεφέλησιν, 

ΕΣ ΣᾺ , ΕΥ̓ ΔΕ ΣΝ ὉᾺΝ ς ΄ ’( 

μὴν ἣν αμπων ἢ μητ ἣν ὁ μέγας 4ιοπείϑης. 

ΧΡΗΣΜΟΔΟΙῸΣ 
Ν 3 5») -ἰ6) “ 

χαὶ ταῦτ ἕνεστ ἑνταῦϑα; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
λαβὲ τὸ βιβλίον. 

2 ς ἡ ’ ) 2 ’, 

οὐχ εἰ ϑύραζ᾽; ἐς κόραχας. 990 
ΧΡΗΣΜΟΌΛΟΓῸΣ 

2 ,ὔ 

οἴμοι δείλαιος. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

οὔχουν ἑτέρωσε χρησμολογήσεις ἐχτρέχων; 
ΜΈΤΩΝ 

σ΄ Ψ 6 - 

χω παρ᾽ ὑμᾶς 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

ἕτερον αὖ τουτὶ χαχόν. 
τί δ᾽ αὐ σὺ δράσων; τίς ἰδέα βουλεύματος; 
τίς ἡ ̓ πίνοια, τίς ὃ κόϑορνος τῆς ὁδοῦ; 

ΜΈΤΩΝ 
γεωμετρῆσαι βούλομαι τὸν ἀέρα 990 
ΐ ΕΡῸ - " ᾿ 

ὑμῖν διελεῖν τε χατὰ γύας. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

Ἁ - { - 

σίρος τῶν ϑεῶν 
Ν 3 1 ; 5 - 

σὺ δ᾽ εἰ τίς ἀνδρῶν; 
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ΜΕΤΩΝ 
[4 ϑ ον 2 Ἂν , 

οστις εἰ; ἔγω Μέτων, 

ὃν οἶδεν Ἑλλὰς χὠ Κολωνός. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

εἰχτέ μοι, 
ταυτὶ δέ σοι τί ἔστι; 

ΜΈΤΩΝ 
κανόνες ἀέρος. 

τιν Αἡ . 7 2 . Ὁ, “ 

1000 αὐτίχα γὰρ ἀήρ ἔστι τὴν ἰδέαν ὅλος 
χατὰ πνιγέα μάλιστα. προσϑεὶς οὖν ἐγὼ 
τὸν χανόν᾽ ἄνωϑεν τουτονὶ τὸν χαμττηύλον, 
ἐνθεὶς διαβήτην --- μανϑάνεις; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οὗ μανϑάνω. 

ΜΈΤΩΝ 
2 - , , ’ὔ [4 

οὀρϑῷ μετρήσω χανόγι προστιϑείς, ἵνα 

τοοῦ ὃ χύχλος γένηταί σοι τετράγωνος χὰν μέσῳ 
ἀγορά, φέρουσαι δ᾽ ὠσιν εἰς αὐτὴν δδοὶ 

Ν . ΝΣ , [4ὲ 2 , ὀρϑαὶ πρὸς αὐτὸ τὸ μέσον, ὥσπερ δ᾽ ἀστέρος 
αὐτοῦ κυχλοτεροῦς ὄντος ὀρϑαὶ πανταχῇ 
ἀχεῖνες ἀπτολάμττωσιν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἄνϑρωπος Θαλῆς. 

1010 Μέτων 
ΜΈΤΩΝ 

τί ἔστιν; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

2) τε Ν -“" ΣΆ, ΄ 

ἔσϑ᾽ ὁτιὴ φιλῶ σ᾽ ἐγώ, 
κἀμοὶ πιϑόμενος ὑπαποχίνει τῆς ὁδοῦ. 

ΜΕΤῸΝ 
τέ δ᾽ ἐστὶ δεινόν; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
“ 2 , 

ὠσπερ ἔν “1αχεδαίμονι 
ξενηλατεῖται χαὶ χεχίνηνταί τινες 
γεληγαὶ συχναὶ χατ᾽ ἄστυ. 

ΜΕΤῸΝ 
μῶν στασιάζετε; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
" Ν ,2) 3 - 

1015 μὰ τὸν “0 οὐ δῆτ᾽. 
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ΜΕΤῸΝ 
3 οἿ » 

ἀλλὰ πῶς; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

Ἁ 

δμοϑυμαδὸν 
π .» 2 -" ἘΞ 

σποδεῖν ἅπαντας τοὺς ἀλαζόνας δοχεῖ. 
ΜΕΈΤΩΝ 

ς ’ ᾿, δ. 5. "Ἢ 

ὑπταγοιμέ ταρ᾽΄ ἂν. 

φϑαίης ἄρ᾽" 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
" 2 «ς 2 3.0. 2 

γὴ 4 ὡς οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ 
, , ς ΄ ἐπίχεινται γὰρ ἐγγὺς αὑταιί. 

ΜΈΤΩΝ 
οἴμοι χαχοδαίμων. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
2 ΕΙΣ 2 " ,ὔ 

οὐχ ἔλεγον ἐγὼ πάλαι; 
2 2 ’, Ν 2 ν 2 - 

οὐχ ἀναμετρήσεις σαυτὸν ἀπιὼν ἀλλαχῇ; 
ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ποῦ πρόξενοι; 

2 Ῥ 

ΠΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ 
τίς ὃ Σαρδανάπαλλος οὑτοσί; 

ἘΠΙΣΚΟΠῸΣ 
ἐπίσχοττος ἥχω͵ δεῦρο τῷ κυάμῳ λαχὼν 
2 ν 

ἐς τὰς Νεφελοχοχχυγίας. 

ΠΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ 

ἐπίσχοπος; 

ἔπεμψε δὲ τίς σε δεῦρο; 

Τελέου τι. 

ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ 

φαῦλον βιβλίον 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

βούλει δῆτα τὸν μισϑὸν λαβὼν 
μὴ πράγματ᾽ ἔχειν ἀλλ᾽ ἀπιέναι; 

ἘΠΙΣΚΌΠΟΣ Ὁ ὁ Ὶ 
γὴ τοὺς ϑεοὺς. 

ἐχχλησιάσαι γοῦν ἐδεόμην οἴχοι μένων. 
ἔστιν γὰρ ἃ δι᾿ ἐμοῦ πέπρακται Φαρνάχῃ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
» η ’ ) ’, ἄπιϑιε λαβών" ἔστιν δ᾽ ὃ μισϑὸς οὑτοσί. 

ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἐχχλησία περὶ Φαρνάχου. 

48 

1020 

1050 
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109ὃ 

1040 

1040 

1000 

ἘΠΙΣΚΌΠΟΣ 
μαρτύρομαι τυτιτόμενος ὧν ἐπίσχοττος. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οὐκ ἀποσοβήσεις; οὐχ ἀποίσεις τὼ χάδω; 

οὐ δεινά; καὶ πέμπουσιν ἤδη ᾿πισχόπους 
ἐς τὴν σεόλιν, πρὶν καὶ τεϑύσϑαι τοῖς ϑεοῖς; 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΩΛῊΣ 
ἐὰν δ᾽ ὃ Νεφελοχοχχυγιεὺς τὸν ϑηναῖον ἀδιχῇ 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
᾿ , »" ΞῚ ΄ ἌΤΑΝ , τουτὶ τί ἔστιν αὖ χαχόν; τί τὸ βιβλίον; 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΏΛΗΣ 
νψηφισματοπώλης εἰμὶ καὶ νόμους νέους 
ἤχω παρ᾽ ὑμᾶς δεῦρο πωλήσων. ιν 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
το τί; 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΟΛῊΣ 
χρῆσϑαι Νεφελοχοχχυγιᾶς τοῖς αὐτοῖς μέτροισι χαὶ 

“- Ν , , 2, ΄ 

σταϑμοῖσι καὶ ψηφίσμασι καϑάπερ Ὁλοφύξιοι. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

σὺ δέ γ᾽ οἵσπερ ὡτοτύξιοι χρήσει τάχα. 

Ε ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΩΛῊΣ 
οὗτος τί πάσχεις; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
οὐχ ἀποίσεις τοὺς νόμους; 

χιχροὺς ἐγώ σοι τήμερον δείξω νόμους. 
ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ 

--(ῷ , “ 2 Ν » καλοῦμαι Πισϑέταιρον ὕβρεως ἐς τὸν μουνυχιῶνα. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ἄληϑες οὗτος; ἔτι γὰρ ἐνταῦϑ' ἦσϑα σύ; 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΏΛΗΣ 

Σ ἡ ὃ , ἜοΘ λ ΄ " 2} Ὰ , Ν ὃ , ἐὰν δέ τις ἐξελαύνῃ τοὺς ἄρχοντας χαὶ μὴ δέχηται 
χατὰ τὴν στήλην, 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
» , ι Ν . 2 “ῶΩ} 53 5.5.5» 

οἴμοι κακοδαίμων, καὶ σὺ γὰρ ἐνταῦϑ' ἡσϑ' ἔτι; 
ἘΠΊΣΚΟΠΟΣ 

ἀπολῶ σὲ καὶ γράψω σε μυρίας δραχμάς. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

5 δὴ ᾿ - Ν ’ » 

ἐγὼ δὲ σοῦ γε τὼ χάδω διασχεδῶ. 
ΒΠΙΣΚΟΠΟΣ 

, Ὁ - ΄ ᾿ Ι τ , μέμνησ᾽ ὅτε τῆς στήλης κατετίλας ἑσττέρας; 
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ΠΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ 
αἰβοῖ" λαβέτω τις αὐτόν. οὗτος οὐ μενεῖς; 
ἀπίωμεν ἡμεῖς ὡς τάχιστ᾽ ἐντευϑενὶ 

ϑύσοντες εἴσω τοῖς ϑεοῖσι τὸν τράγον. 
ΧΟΡΟΣ 

ἤδη ᾿μοὶ τῷ παντόπτᾳ 
χαὶ παντάρχᾳ ϑνητοὶ πάντες 
ϑύσουσ᾽ εὐχταίαις εὐχαῖς. 
πᾶσαν μὲν γὰρ γᾶν ὀπτεύω, 
σώζω δ᾽ εὐϑαλεῖς καρποὺς 
χτείνων τταμφύλων γένναν 
ϑηρῶν, οἱ πάντ᾽ ἐν γαίᾳ 
ἐχ χάλυχος αὐξανόμενον γένυσι πιαμφάγοις 
δένδρεσί τ᾽ ἐφεζόμενα καρ:τὸν ἀποβόσχεται" 
χτείνω δ᾽ οἱ κήπους εὐώδεις 
φϑείρουσιν λύμαις ἐχϑίέσταις, 

ἑρπετά τε χαὶ δάκετα ττάνϑ'᾽ ὕσαττερ 
ἔστιν ὑττ᾽ ἐμᾶς πιτέρυγος ἐχ φοναῖς ὄλλυται. 
τῇδε μέντοι ϑημέρᾳ μάλιστ᾽ ἐπαναγορεύεται, 
ἢν ἀποχτείνῃ τις ὑμῶν 4Διαγόραν τὸν Μήλιον, 
λαμβάνειν τάλαντον, ἢν τε τῶν τυράγγων τίς τινα 
τῶν τεϑνηχότων ἀποχτείνῃ, τάλαντον λαμβάνειν. 
βουλόμεσϑά νυν ἀνειπεῖν ταὐτὰ χἠμεῖς ἐνθαδί" 
ἢν ἀποχτείνῃ τις ὑμῶν Φιλοχράτη τὸν Στρούϑιον, 
λήψεται τάλαντον, ἢν δὲ ζών τις ἀγάγῃ, τέτταρα, 
«“ Ὰ ν , δι ἘΝ. ν 2 .. “" 
ὁτι συνείρων τοὺς σπίνους πωλεῖ χαϑ' ἑπτὰ τουβολοῦ, 

εἶτα φυσῶν τὰς χίχλας δείχνυσι χαὶ λυμαίνεται, 
τοῖς τὲ χοψίχοισιν ἐς τὰς ῥῖνας ἐγχεῖ τὰ πτερώ, 

τὰς περιστεράς ϑ᾽ ὁμοίως ξυλλαβὼν εἵρξας ἔχει, 

χἀταναγχάζει τταλεύειν δεδεμένας ἐν διχτύῳ. 
ταῦτα βουλόμεσϑ' ἀνειττεῖν" χεΐ τις ὄρνιϑας τρέφει 
εἱργμένους ὑμῶν ἐν αὐλῇ, φράζομιεν μεϑεέναι. 
ἢν δὲ μὴ πίϑησϑε, συλληφϑέντες ὑπὸ τῶν ὀρνέων 
αὖϑις ὑμεῖς αὖ παρ᾽ ἡμῖν δεδεμένοι παλεύσετε. 

εὔδαιμον φῦλον πτηνῶν 
οἰωνῶν, οἱ χειμῶνος μὲν 

1058--- 1087 ---. 1088---1117 

1000 

1060ὃ 

1010 

10τὸ 

1080 
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1090 χλαίνας οὐχ ἀμπισχνοῦνται" 
2. 99 ἢ ᾿ , ςτὸν 

οὐδ᾽ αὖ ϑερμὴ πνίγους ἡμᾶς 
3 ΩΝ Χ ΄ ᾿ς 
ἀχτὶς τηλαυγὴς ϑάλττιει 
ἀλλ᾽ ἀνϑηρῶν λειμώνων 

΄ ΄, 2 ΄, 

φύλλων χόλποις ἐνναίω, 
Ξ ἘΝ ον ΛΎΥ τ , 28 , ΦΕΡΕ 

109ὺ ἡνίχ᾽ ἂν ὃ ϑεσπέσιος ὀξὺ μέλος ἀχέτας 
ϑάλπεσι μεσημβρινοῖς ἡλιομαγὴς βοᾷ. 
χειμάζω δ᾽ ἐν κοίλοις ἄντροις 

γύμφαις οὐρείαις ξυμπαίζων" 
ἠρινά τὲ βοσχόμεϑα παρϑένια 

1100 λευχότροφα μύρτα Χαρίτων τὲ χηπεύματα. 
τοῖς χριταῖς εἰπεῖν τι βουλόμεσϑα τῆς νίχης πέρε, 
σ᾽ ἀγάϑ', ἣν κρίνωσιν ἡμᾶς, τεᾶσιν αὐτοῖς δώσομεν, 
ὥστε χρείττω δῶρα τιολλῷ τῶν ᾿Ιλεξάνδρου λαβεῖν. 

1105 πρῶτα μὲν γὰρ οὗ μάλιστα πᾶς χριτὴς ἑφίεται, 
γλαῦχες ὑμᾶς οὔποτ᾽ ἐπιλείψουσι λαυριωτιχαί" 
Ψ 0} , » 2 - ’, 

ἀλλ᾽ ἐνοιχήσουσιν ἔνδον, ἔν τε τοῖς βαλλαντίοις 

ἐννεοττεύσουσι χἀχλέψουσι μιχρὰ χέρματα. 
εἶτα πρὸς τούτοισιν ὥσπερ ἐν ἱεροῖς οἰχήσετε" 

1110 τὰς γὰρ ὑμῶν οἰχίας ἐρέψομιεν πιρὸς ἀετόν" 
Ν ͵ 5υχδ δρᾷ ΟΣ ͵ ΄ ᾿ 

χὰν λαχόντες ἀρχίδιον εἰϑ' ἀρτάσαι βούλησϑέ τι, 

ὀξὺν ἱεραχίσχον ἐς τὰς χεῖρας ὑμῖν δώσομεν. 
, - - ςύ» , 

ἢν δέ που δειπνῆτε, πρηγορῶνας ὑμῖν πέμψομιεν. 
ἢν δὲ μὴ χρίνητε, χαλχεύεσϑε μηνίσχους φορεῖν 

1115 ὥσπερ ἀνδριάντες" ὡς ὑμῶν ὃς ἂν μὴ μῆν᾽ ἔχῃ, 
“ », , , , , 8, τ 2 
ὅταν ἔχητε χλανίδα λευχήν, τότε μάλισϑ' οὕτω δίκη 

δώσεϑ᾽ ἡμῖν, ττᾶσι τοῖς ὄρνισι κατατιλώμενοι. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

Ν ᾿ εἰὐεϑυψοῦνις, 7 ΞΥ « ἩΣ 
τὰ μὲν ἱέρ᾽ ἡμῖν ἐστιν ὠρνιϑὲς καλά 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τοῦ τείχους πάρεστιν ἄγγελος 

1120 οὐδεὶς ὅτου πευσόμεϑα τἀχεῖ πράγματα. 
2 ᾿] ς ἣΝ ΄, 2 }: , 

ἀλλ᾽ οὑτοσὶ τρέχει τις λφειὸν πνέων. 

ΑΓΓΈΔΟΣ 
ποῦ τοῦ 'στι, τιοῦ ττοῦ πτοῦ ᾽στι, ποῦ ποῦ ποῦ ᾿στιττοῦ, 

ποῦ Πισϑέταιρός ἐστιν ἄρχων; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

οὑτοσί. 



ΟΡΝΙΘΕΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑ 
ἐξῳχοδόμηταί σοι τὸ τεῖχος. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
εὖ λέγεις. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
χάλλιστον ἔργον χαὶ μεγαλοττρεπτέστατον᾽" 
ὥστ᾽ ἂν ἐπάνω μὲν Προξενίδης ὃ Κομιτασεὺς 
χαὶ Θεογένης ἐναντίω δύ᾽ ἅρματε, 
ἵππων ὑπόντων μέγεϑος ὅσον ὃ δούριος, 
ὑπὸ τοῦ πλάτους ἂν παρελασαίτην. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ ὃς 
Ἡραχάλεις. 

ΑΓΓΕΔΟΣ Α 
τὸ δὲ μῆκός ἐστι, χαὶ γὰρ ἐμέτρησ᾽ αὔτ᾽ ἐγώ, 
ἑχατοντορόγυιον. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ὦ Πόσειδον τοῦ μάχρους. 

τίνες φχοδόμησαν αὐτὸ τηλιχουτονί; 
ΑΓΓΕΔΟΣ Α 

ὄρνιϑες, οὐδὲὶς ἄλλος, οὐχ αἰγύπτιος 
χελινϑοφόρος, οὐ λιϑουργός, οὐ τέχτων παρῆν, 
ἀλλ αὐτόχειρες, ὥστε ϑαυμάζειν ἐμέ. 

΄ ΄ Φ ΄ 

ἐχ μέν γε “ιβύης ἧκον ὡς τρισμύριαι 
γέρανοι ϑεμελίους καταττεττωχυῖαι λίϑους. 
τούτους δ᾽ ἐτύχιζον αἱ χρέχες τοῖς ῥδάμφεσιν. 
ο “Ἂν { ’, ᾿ , Ξ 

ἕτεροι δ᾽ ἑπλινϑούργουν πελαργοὶ μύριοι 
« Ὁ ’ ,ὔ Ρ] Ἁ 8. Κ᾿ 

ὕδωρ δ᾽ ἐφόρουν χάτωϑεν ἐς τὸν ἀέρα 
οἱ χαραδριοὶ χαὶ τἄλλα ποτάμι᾽ ὄρνεα. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
Ὶ , 7 3 - , 

ἐπηλοφόρουν δ᾽ αὑτοῖσι τίνες; 
ΑΓΓΕΛΟΣ Α 

2 ᾿ ἐρῳδιοὶ 
λεχάγαισι. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
τὸν δὲ πηλὸν ἐνεβάλλοντο πῶς; 

ΑΓΓΕΛΟΣ Α 
Ὁ αἴ ο΄ 55 τάν ᾿ Ἴ 

τοῦτ᾽ ὠγάϑ᾽ ἐξηύρητο χαὶ σοφώτατα 
οἱ χῆνες ὑπτοτύπτοντες ὥσττερ ταῖς ἄμιαις 
2 » , ΑΌΣ 5 “« - - 

ἐς τὰς λεχάνας ἐνέβαλλον αὑτοῖν τοῖν τιοδοῖν. 
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ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
πε" , »χ 2 νος 5 ἢ 

τί δῆτα πόδες ἂν οὐκ ἂν ἐργασαίατο; 
ΑΓΓΕΛΟΣ αὶ 

χαὶ νὴ 4ί᾽ αἵ νῆτταί γε περιεζωσμέναι 
ἐπλινϑοφόρουν" ἄνω δὲ τὸν ὑπαγωγέα 

1180 ἐπέτοντ᾽ ἔχουσαι χατόπιν. . .΄. 
“ ; 

π΄. ΠΠΠΡῸ τ ΟΣ ΕΘ ΤΟΣ 
τὸν πηλὸν ἐν τοῖς στόμασιν αἵ χελιδόνες. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
- Ὁ ᾿ 5 Ὁ γον κἢ τ 

τί δῆτα μισϑωτοὺς ἂν ἔτι μισϑοῖτό τις; 

φέρ᾽ ἴδω, τί δαί; τὰ ξύλινα τοῦ τείχους τίνες 
ἀπειργάσαντ᾽; 

ΑΓΤΈΛΟΣ Α 
ὄρνιϑες ἦσαν τέχτονες 

1158 σοφώτατοι πιελεχᾶντες, οἱ τοῖς ῥάμφεσιν 
ἀπιετιελέχησαν τὰς πύλας" ἣν δ᾽ ὃ χτύστος 

- ΄ «“ , 

αὐτῶν τιελεχώντων ὥσττερ ἐν ναυπηγίῳ. 
χαὶ νῦν ἅπαντ᾽ ἐχεῖνα πειτύλωται πύλαις 

Α “ ᾿ , 

χαὶ βεβαλάνωται χαὶ φυλάττεται κύχλῳ, 
1100 ἐφοδεύεται, κωδωνοφορεῖται, πανταχῆ 

φυλαχαὶ καϑεστήχασι χαὶ φρυχτωρίαι 
ἐν τοῖσι πύργοις. ἂλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἀποτρέχων 

" . κ , , ᾿ 
απτονέψομαι" σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη τἄλλα δρᾶ. 

ΧΟΡΟΣ 
τῇ ᾿ πο ΕΥ ,.-- [4 

οὗτος τί ποιεῖς; ἀρὰ ϑαυμάζεις ὅτι 
1100 οὕτω τὸ τεῖχος ἐχτετείχισται ταχύ; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
Ν ἊΝ « δ ΡῚ κι Ἀ Ν Ὑ Ἀ 

γὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγε" χαὶ γὰρ ἄξιον 
ΡΣ Ἂ 2 ον , , ΄ 

ἴσα γὰρ ἀληϑῶς φαίνεταί μοι ψεύδεσιν. 
ἀλλ᾽ ὅδὲ φύλαξ γὰρ τῶν ἐχεῖϑεν ἄγγελος 
ἐσθεῖ πρὸς ἡμᾶς δεῦρο πυρρίχην βλέπων. 

ΑΓΓΕΛΟΣ Β 
ἽΞ 3, Ν " ΄ Ν] Ν Ψ ,ὔ 2 Ν 3 ΄ 

τ1τὸ ἰοὺ ἰού, ἰοὺ ἰού, ἰοὺ ἰού. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

τέ τὸ πρᾶγμα τουτί; 
ΑΓΓΕΛΟΣ Β 
δεινότατα ττεπόνϑαμεν. 

» - ν᾽ » - ἈΝ 

τῶν γὰρ ϑεῶν τις ἄρτι τῶν παρὰ τοῦ Διὸς 
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διὰ τῶν πυλῶν εἰσέπτετ᾽ ἐς τὸν ἀέρα, 

λαϑὼν χολοιοὺς φύλαχας ἡμεροσχόπους. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ὦ δεινὸν ἔργον καὶ σχέτλιον εἰργασμένος. 
τίς τῶν ϑεῶν; 

ΑΓΓΕΛΟΣ Β 
οὐχ ἴσμεν" ὅτι δ᾽ εἶχε τττερά, 

τοῦτ᾽ ἴσμεν. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

οὔχουν δῆτα περιττόλους ἐχρῆν 
πέμψαι κατ᾽ αὐτὸν εὐθύς; 

ΑΓΓΕΔΟΣ Β 
ἀλλ᾽ ἐπέμψψαμεν 

τρισμυρίους ἱέραχας ἱπιττοτοξότας, 
χωρεῖ δὲ τιᾶς τις ὄνυχας ἠγχκυλωμένος, 
χερχνὴς τριόρχης γὺψ χύμινδις ἀετός" 
δύμῃ τε χαὶ πτεροῖσι χαὶ δοιζήμασιν 
αἰϑὴρ δονεῖται τοῦ ϑεοῦ ζητουμένου" 
χἄστ᾽ οὐ μαχρὰν ἄπωϑεν, ἀλλ᾿ ἐνταῦϑά στου 
ἤδη ᾿στίν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οὐχοῦν σφενδόνας δεῖ λαμβάνειν 

χαὶ τόξα" χώρει δεῦρο τᾶς ὑπηρέτης" 
τόξευε παῖε, σφενδόνην τίς μοι δότω. 

ΧΟΡῸΣ 
πόλεμος αἴρεται, ττόλεμος οὐ φατὸς 
πρὸς ἐμὲ χαὶ ϑεούς. ἀλλὰ φύλαττε πᾶς 

ἀέρα περινέφελον, ὃν ἔρεβος ἐτέχετο, 
μή σε λάϑῃ ϑεῶν τις ταύτῃ περῶν" 
ἐνον ἄϑρει δὲ πᾶς χύχλῳ σχοπῶν, 
ὡς ἐγγὺς ἤδη δαίμονος πεδαρσίου 
δίνης πτερωτὸς φϑόγγος ἐξαχούεται. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
αὕτη σὺ τιοῖ; πτοῖ ποῖ πέτει; μέν᾽ ἥσυχος, 
ἔχ᾽ ἀτρέμας" αὐτοῦ στῆϑ'" ἐπίσχες τοῦ δρόμου. 
τίς εἶ; ποδαπή; λέγειν ἐχρὴν ὁττόϑεν πότ᾽ εἶ. 

1188 --- 1190 --- 1202 --Τ 208 
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ΤΡῚΣ 
᾿ - -» ΡῚΣ - Ἂν ᾽, 

παρὰ τῶν ϑεῶν ἔγωγε τῶν ὀλυμπίων. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

2 , ν 59 »" ὉᾺ »-»Ἢ 

ὄνομα δέ σοι τί ἔστι; τιλοῖον ἢ χυνῆ; 

Ξ ΤΡῚΣ 
ἴρις ταχεῖα. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
πάραλος ἢ σαλαμινία: 

ΤΡῚΣ 
τί δὲ τοῦτο; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ταυτηνί τις οὐ συλλήψεται 

ἀναπτόμεγος τρίορχος; 
ΤΡῚΣ 
ἐμὲ συλλήψεται; 

τί ποτ᾽ ἐστὶ τουτὶ τὸ χαχόν; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ : 
οἰμώξει μαχρα. 

ΤΡῚΣ 
ἄτοπόν γε τουτὶ πρᾶγμα. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
χατὰ ποίας πύλας 

εἰσῆλθες ἐς τὸ τεῖχος ὠ μιαρωτάτη; 
ΤΡῚΣ 

2 3 . ,32 5) ᾿ ’ ΄, 
οὐχ οἶδα μὰ “{ ἔγωγε χατὰ ποίας πύλας. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἤχουσας αὑτῆς οἷον εἰρωνεύεται; 

ν ν ΄ὔ - 2 , 

σιρὸς τοὺς χολοιάρχους προσῆλϑες; οὐ λέγεις; 

σφραγῖδ᾽ ἔχεις πταρὰ τῶν πελαργῶν; 
ΤΡῚΣ 

τί τὸ χαχόν; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

οὐχ ἔλαβες; 
ΤΡῚΣ 

ὑγιαίνεις μέν; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

οὐδὲ σύμβολον 
ἐχεέβαλεν ὀρνίϑαρχος οὐδείς σοι σταρών; 

ΤΡῚΣ 
μὰ “Ὁ οὐχ ἔμοιγ᾽ ἐπέβαλεν οὐδεὶς ὦ “μέλε. 
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ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
χἄπειτα δῆϑ᾽ οὕτω σιωπῇ διαπέτει 

᾿ - , - 2 ΄ β " πο πταΥ͂ τς ἐΝ 
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας χαὶ τοῦ χάους; 

ΤΡΙΣ 
σοίᾳ γὰρ ἄλλ ἡ πέτεσϑαι τοὺς ϑεούς; χ .αρ Ἴ,. ΧΟ ς; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
μι Ὰ ο ,) ν᾽ ᾿Ά - κ . γ 

οὐχ οἶδα μὰ 4 ἔγωγε" τῇδε μὲν γὰρ οὔ. 1230 
“- , - Ἐπ Ὁ ον 3 » «“ 

ἀδιχεῖς δέ. χαὶ νῦν ἀρά γ᾽ οἶσϑα τοῦϑ᾽ ὅτι 
δικαιότατ᾽ ἂν ληφϑεῖσα πασῶν Ἰρίδων 
ἀπέϑανες, εἰ τῆς ἀξίας ἐνύγχανες; 

ΤΡῚΣ 
2 μ᾿ μδν δ.) , , 323 

ἀλλ᾽ ἀϑανατός εἰμ. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἀλλ ὅμως ἂν ἀπέϑανες. 

δεινότατα γάρ τοι τιεισόμεσϑ᾽, ἐμοὶ δοχεῖν, 1290 
᾿Ὶ - " ΒΕ » - ς - Ρ] δ Ἐ Ν 

εἰ τῶν μὲν ἄλλων ἄρξομεν, ὑμεῖς δ᾽ οἱ ϑεοὶ 

ἀχολαστανεῖτε, χοὐδέπω γνώσεσϑ᾽ ὅτι 
ἀχροατέ᾽ ὑμῖν ἐν μέρει τῶν χρειττόγων. 
φράσον δέ τοί μοι τὼ πτέρυγε ποῖ ναυστολεῖς; 

ΤΡῚΣ 
ἐγώ; πρὸς ἀνϑρώπους πέτομαι τταρὰ τοῦ πατρὸς 1280 
φράσουσα ϑύειν τοῖς ὀλυμπίοις ϑεοῖς 
μηλοσφαγεῖν τε βουϑύτοις ἐπ᾽ ἐσχάραις 
χνισᾶν τ᾽ ἀγυιάς. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

τί σὺ λέγεις; ποίοις ϑεοῖς; 

ΤΡῚΣ 
) ὍΝ χὰ Ἐπ ἃ 2 -.ε Ἂ 

οἵοισιν; ἡμῖν τοῖς ἐν οὐρανῷ ϑεοῖς. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
" " ς - 

ϑεοὶ γὰρ ὑμεῖς; 198 
ΤΡῚΣ 

τίς γάρ ἐστ᾽ ἄλλος ϑεός: 

ΠΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ 
ὄρνιϑες ἀνϑρώποισι νῦν εἰσιν ϑεοί, 
οἷς ϑυτέον αὐτούς, ἀλλὰ μὰ 4 οὐ τῷ “εί. 

ΤΡῚΣ 
ὦ μῶρε μῶρε μὴ ϑεῶν χίνει φρένας 

δείσασ᾽ ὅπως μή σου γένος πανώλεϑρον 
4: 



ῦ2 
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Διὸς μαχέλλῃ πᾶν ἀναστρέψει δίχη, 
λιγνὺς δὲ σῶμα χαὶ δόμων περιτιτυχὰς 
χαταιϑαλώσει σου λιχυμνίαις βολαῖς. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἄχουσον αὕτη" παῦε τῶν παφλασμάτων" 
ἔχ᾽ ἀτρέμα. φέρ᾽ ἴδω, πότερα «1Τυδὸν ἢ Φρύγα 
ταυτὶ λέγουσα μορμολύττεσϑαι δοχεῖς; 

ἄρ᾽ οἶσϑ᾽ ὅτι Ζεὺς εἴ με λυπήσει πέρα, 
μέλαϑρα μὲν αὐτοῦ χαὶ δόμους ᾿μφίονος 
χαταιϑαλώσω πυρφόροισιν ἀετοῖς ; 
πέμψω δὲ πορφυρίωνας ἐς τὸν οὐρανὸν 
ὄρνις ἐπ᾽ αὐτὸν παρδαλᾶς ἑἐνημμένους 
σιλεῖν ἑξαχοσίους τὸν ἀρεϑμόν. καὶ δή ποτε 
εἷς ποορφυρίων αὐτῷ παρέσχε πράγματα. 
σὺ δ᾽ εἴ με λυπήσεις τι, τῆς διαχόνου 
πρώτης ἀνατείνας τὼ σχέλη διαμηριῶ 

τὴν Ἶριν αὐτήν, ὥστε ϑαυμάζειν ὅπως 
οὕτω γέρων ὧν στύομαι τριέμβολον. 

ΤΡῚΣ 
διαρραγείης ὦ μέλ αὐτοῖς ῥήμασιν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ 
οὐχ ἀποσοβήσεις; οὐ ταχέως; εὐρὰξ πατάξ. 

ΤΡῚΣ 
ἢ μήν σε παύσει τῆς ὕβρεως οὑμὸς πατήρ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οἴμοι τάλας. οὔχουν ἑτέρωσε πιετομένη 
χαταιϑαλώσεις τῶν νεωτέρων τινά; 

ΧΟΡΟΣ 
ἀποκχεχλήχαμεν διογενεῖς ϑεοὺς 

μηχέτι τὴν ἐμὴν διαττερᾶν πόλιν, 
μηδέ τιν᾽ ἱερόϑυτον ἀνὰ δάπεδον ἂν ἔτι 
τῇδε βροτῶν ϑεοῖσι ττέμπειν καπνόν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
δεινόν γε τὸν χήρυχα τὸν παρὰ τοὺς βροτοὺς 
οἰχόμενον, εἰ μηδέϊτοτε νοστήσξι πάλιν. 

ΚΗΡΥΞ 
(ὦ Πισϑέταιρ᾽ ὦ μαχάρι᾽ ὦ σοφώτατε, 
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ὦ τρισμαχάρι᾽ ὦ χλεινότατ᾽ ὦ γλαφυρώτατε" 
ὦ χαταχέλευσον, χαταχέλευσον. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
τί σὺ λέγεις; 

ΚΗΡΥΞ 
στεφάνῳ σὲ χρυσῷ τῷδε σοφίας οὕνεχα 
στεφανοῦσι χαὶ τιμῶσιν οἱ πάντες λεῴ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
δέχομαι. τί δ᾽ οὕτως οἱ λεὼ τιμῶσί με; 

ΚΗΡΥΞ 
ὦ χλεινοτάτην αἰϑέριον οἰχίσας πόλιν, 
οὐχ οἶσϑ'᾽ ὅσην τιμὴν τταρ᾽ ἀνθρώποις φέρει, 
ὅσους τ᾽ ἐραστὰς τῆσδε τῆς χώρας ἔχεις. 
πρὶν μὲν γὰρ οἰχίσαι σε τήνδε τὴν πόλιν, 
ἐλαχωνομάνουν ἅπαντες ἄνϑρωστοι τότε, 
ἐχόμων ἐπείνων ἐρρύττων ἐσωχράτων 
ἐσχυταλιοφόρουν᾽ νῦν δ᾽ ὑποστρέψαντες αὖ 
ὀρνιϑομανοῦσι, πάντα δ᾽ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
ποιοῦσιν ἅπερ ὄρνιϑες ἐχμιμούμενοι" 
πρῶτον μὲν εὐθὺς πάντες ἐξ εὐνῆς ἅμα 
ἐπέτονϑ᾽ ἕωϑεν ὥσπερ ἡμεῖς ἐπὶ νομόν" 
χαἀπειτ᾽ ἂν ἅμα χκατῇρον ἐς τὰ βιβλία" 
εἶτ᾽ ἂν ἐνέμοντ᾽ ἐνταῦϑα τὰ ψηφίσματα. 
ὠρνιϑομάνουν δ᾽ οὕτω περιφανῶς ὥστε χαὶ 
πολλοῖσιν ὀρνέϑων ὀνόματ᾽ ἦν κείμενα. 
πέρδιξ μὲν εἷς χάπηλος ὠνομάζετο 
χωλός, Μενίπττῳ δ᾽ ἦν χελιδὼν τοὔνομα, 
Ὀπουντίῳ δ᾽ ὀφϑαλμὸν οὐκ ἔχων κόραξ, 
χορυδὸς Φιλοχλέει, χηναλώττηξ Θεογένει, 
ἶβις ““Πυχούργῳ, Χαιρεφῶντε νυχτερίς, 

Συραχοσίῳ δὲ χίττα" Μειδίας δ᾽ ἐχεῖ 
ὄρτυξ ἐχαλεῖτο" καὶ γὰρ ἤχειν ὄρτυγι 
ὑπ᾽ ὀρτυγοχόπου τὴν χεφαλὴν :τετιληγμένῳ. 
ἦδον δ᾽ ὑπὸ φιλορνιϑίας πάντες μέλῃ, 
ὅπου χελιδὼν ἦν τις ἐιιπεποιη μένη 
ἢ πηνέλοψ ἢ χήν τις ἢ ττεριστερὰ 
". , δ - ᾿ " - 

ἢ πτέρυγες, ἢ πτεροῦ τι χαὶ σμιχρον τιροσῆν. 

1380 

1290 

»- τῷ φΦ οι 

1800 



1900 

1910 

1510 

1890 

ἈΡΕΣΠΘΦΆΝΟΌΥΣ 

τοιαῦτα μὲν τἀχεῖϑεν. ἕν δέ σοι λέγω" 
ἤξουσ᾽ ἐχεῖϑεν δεῦρο πλεῖν ἢ μύριοι 
πτερῶν δεόμενοι χαὶ τρόπων γαμιμωνύχων" 
ὥστε πιτερῶν σοι τοῖς ἐποίχοις δεῖ ποϑέν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οὐ τἄρα μὰ “ὦ ἡμῖν ἔτ᾽ ἔργον ἑστάναι. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα σὺ μὲν ἰὼν τὰς ἀρρίχους 
χαὶ τοὺς χοφίνους ἅπεαντας ἐμτείμπσιλη σιτεργ" 

Μανῆς δὲ φερέτω μοι ϑύραζε τὰ τιτερά" 
ἐγὼ δ᾽ ἐχείνων τοὺς προσιόντας δέξομαι. 

ΧΟΡῸΣ 
ταχὺ δὴ πολυάνορα τάνδε πόλιν 
χαλεῖ τις ἀνϑρώπων. 
τύχα μόνον προσείη. 
χατέχουσι δ᾽ ἔρωτες ἐμᾶς πόλεως. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ϑᾶττον φέρειν κελεύω. 

ΧΟΡῸΣ 
τί γὰρ οὐχ ἕνι ταύτῃ 
χαλὸν ἀνδρὶ μετοιχεῖν; 
σοφία πόϑος ἀιιβροσία χάριτες 
τό τε τῆς ἀγανόφρονος ἡσυχίας 
εὐήμερον πρόσωπον. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ὡς βλακιχῶς διαχονεῖς" 
οὐ ϑᾶττον ἐγχογνήσεις: 

ΧΟΡΟΣ 
φερέτω χάλαϑον ταχύ τις πτερύγων, 
σὺ δ᾽ αὖϑις ἐξόρμα 
τύπτων γε τοῦτον ὡδί. 
πάνυ γὰρ βραδύς ἔστί τις ὥσπτερ ὄνος. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
Μανῆς γάρ ἔστι δειλός. 

ΧΟΡῸΣ 
σὺ δὲ τὰ πτερὰ πρῶτον 
διάϑες τάδε χόσμῳ, 
τά τε μουσίχ᾽ δμιοῦ τά τε μαντιχκὰ καὶ 

1910--1839 --- 193 ---1994 



ΟΡΝΙΘΕΣ ὉὉ 
ς Ἦ..ἃ ) ᾽} τ Ὰ ΄ 

τὰ ϑαλάττι᾽. ἔπειτα δ᾽ ὁπως φρονέμως 
πρὸς ἄνδρ᾽ δρῶν τιτερώσεις. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οὐ τοι μὰ τὰς χερχνῆδας ἔτι σοῦ σχήσομαι, 1380 
οὕτως ὁρῶν σε δειλὸν ὄντα χαὶ βραδύν. 

ΠΑΤΡΑΛΟΙᾺΣ 
γενοίμαν αἰετὸς ὑψιπέτας, 
ὡς ἂν ποταϑείην ὑπὲρ - - . ἀτρυγέτου 
γλαυχᾶς ἐπ᾽ οἶδμα λίμνας. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
»ἤ 2 ΄ “ Ἂν» 

ἔοιχεν οὐ τυευδαγγελήσειν ἄγγελος. 1910 
», » «“ Ν , 

ἄδων γὰρ ὅδε τις ἀετοὺς προσέρχεται. 
ΠΑΤΡΑΛΟΙᾺΣ 

1 » 

αἰβοτ' 
2 ΡΣ 320ν - ᾿ ΄ ΄ Ξ: οὐχ ἔστιν οὐδὲν τοῦ πτέτεσϑαι γλυχύτερον 

2 »" .. ᾿ ΄ , 

ὀρνειϑομανῶ γὰρ χαὶ πέτομαι καὶ βούλομαι 

οἰχεῖν μεϑ'᾽ ὑμῶν χἀπιϑυμῶ τῶν νόμων. ι810 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ποίων νόμων; :τολλοὶ γὰρ ὀρνέϑων νόμοι. 
; ΠΑΤΡΑΛΟΙΑᾺΣ 

’ ’ ὦ Ἁ ,᾿, 

πάντων" μάλιστα δ᾽ ὅτι χαλὸν νομίζετε 
τὸν πατέρα τοῖς ὄρνισιν ἄγχειν χαὶ δάχνειν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
δον ἐμ , 3 Ρ , Η 

χαὶ νὴ 4 ἀνδρεῖόν γε πάνυ νομέζομεν, 

ὃς ἂν ττεττλήγῃ τὸν πατέρα νεοττὸς ὦν. 1850 
ΠΑΤΡΑΛΟΙΑΣ 

διὰ ταῦτα μέντοι δεῦρ᾽ ἀνοιχισϑεὶς ἐγὼ 
», » ᾿ ᾿ , , 

ἄγχειν ἐπιϑυμῶ τὸν πατέρα χαὶ πάντ᾽ ἔχειν. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

2 ) »’ δ. τὰς - 2 ΄ ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν νόμος 
παλαιὸς ἐν ταῖς τῶν τιελαργῶν χύρβεσιν" 
ἐπὴν ὃ πατὴρ ὃ πελαργὸς ἐχτιετησίμους ιϑδῦ 
πάντας ποιήσῃ τοὺς :τελαργιδῆς τρέφων, 
δεῖ τοὺς νεοττοὺς τὸν πατέρα πάλιν τρέφειν. 

ΠΑΤΡΑΛΟΙᾺΣ 
Ρ] ΄ ’ , ’ ν᾽ ν ᾿ ἀπέλαυσά τἄρα νὴ “{ ἐλϑὼν ἐνΘθαδί, 
εἴπερ γέ μοι καὶ τὸν πτατέρα βοσχητέον. 

ἐρῶ δ᾽ ἔγωγε τῶν ἐν ὄρνισιν νόμων. 1848 



δ0 ἈΡΙΣΘΟΦΑΝΘΌΟΣ 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
1360 οὐδέν γ᾽. ἐπειδήπερ γὰρ ἦλϑες ὦ μέλε 

εὔνους, πτερώσω σ᾽ ὥσπερ ὄρνιν ὀρφανόν. 
σοὶ δ᾽ ὦ νεανίσχ᾽ οὐ χαχῶς ὑποθήσομαι, 
ἀλλ οἷάπερ αὐτὸς ἔμαϑον ὅτε παῖς ἧ. σὺ γὰρ 
τὸν μὲν πατέρα μιὴ τύπτε" ταυτηνδὶ λαβὼν 

1800 τὴν πτέρυγα χαὶ τουτὶ τὸ πιλῆχτρον ϑατέρᾳ, 
γοιιίέσας ἀλεχτρυόνος ἔχειν τονδὲ λόφον, 

φρούρει στρατεύου μισϑοφορῶν σαυτὸν τρέφε, 

τὸν σπτατέρ᾽ ἔα ζῆν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μάχιμος εἶ, 
ἐς τἀπὶ Θράχης ἀποπέτου χἀχεῖ μάχου. 

ΠΑΤΡΑΛΟΙᾺΣ 
1810 γὴ τὸν Διόνυσον εὖ γέ μοι δοχεῖς λέγειν, 

χαὶ πείσομαί σοι. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

γοῦν ἄρ᾽ ἕξεις νὴ “ία. 
ΚΙΝΉΣΙΑΣ 

ἀναπέτομαι δὴ πιρὸς ὄλυμττον τιτερύγεσσι χούφαις" 
πέτομαι δ᾽ ὁδὸν ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλαν μελέων. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
187 τουτὶ τὸ πρᾶγμα φορτίου δεῖται πτερῶν. 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ 
ἀφόβῳ φρενὸς ὄμματι γενεὰν ἐφέπων 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἀσπαζόμεσϑα φιλύρινον Κινησίαν. 
τί δεῦρο πόδα σὺ χυλλὸν ἀνὰ κύχλον χυχλεῖς; 

ΕΚΙΝΗΣΙΑΣ 
1380 ὄρνις γενέσϑαι βούλομαι λιγύφϑογγος ἀηδών. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
παῦσαι μελῳδῶν, ἀλλ᾽ ὃ τι λέγεις εἶπτέ μοι. 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ 
ς ν - ν ΄ ᾿ ’, 

ὑπὸ σοῦ τιτερωϑεὶς βούλομαι μετάρσιος 
ἀνατιτόμενος ἐκ τῶν νεφελῶν χαινὰς λαβεῖν 

-, 2 ἢ ᾿Ὶ , " , 

1385 ἀεροδονήτους χαὶ νιφοβόλους ἀναβολᾶς. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ἐχ τῶν νεφελῶν γὰρ ἂν τις ἀναβολὰς λάβοι; 
ΚΙΧΉΣΙΑΣ 

, ᾿ Ε 2 - ς - ς , χρέμαται μὲν οὖν ἐντεῦϑεν ἡμῶν ἡ τέχνη. ᾿ 



ΟΡΝΙΘῈΣ τ 
- , ᾿ λ Ἀ ,ὕ 

τῶν διϑυράμβων γὰρ τὰ λαμπρὰ γίγνεται 

ἀέρια χαὶ σχοτεινὰ χαὶ χυαναυγέα 
χαὶ πιτεροδόνητα᾽ σὺ δὲ κλύων εἴσει τάχα. 1390 

ΠΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ 
2 «τ᾽ ὉΡ 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. 
ΚΙΧΉΣΙΑΣ 

᾿ ᾿ ς ’ ΄, 

γὴ τὸν Ἡραχλέα σύ γε. 
᾿ , " 2.“ 

ἅπαντα γὰρ δίειμέ σοι τὸν ἀέρα, 
εἴδωλα πετεινῶν 
αἰϑεροδρόμων 
οἰωνῶν ταναοδείρων. 

᾿ ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ὠότι. 139 

ΚΙΧΗΣΙΑΣ 
τὸν ἁλάδε δρόμον ἁλάμενος 
ἅμ ἀνέμων πνοαῖσι βαίην. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
γὴ τὸν “1 ἡ ᾽γώ σου καταπαύσω τὰς πινοᾶς. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
τοτὲ μὲν νοτίαν στείχων πρὸς δδόν, 
τοτὲ δ᾽ αὖ βορέᾳ σῶμα πελάζων 
ἀλίμενον αἰϑέρος αὔλαχα τέμνων. 1400 
χαρίεντα γ᾽ ὦ τιρεσβῦτ᾽ ἐσοφίσω χαὶ σοφά. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
μῚ Ν ᾽ ’, ’, 

οὐ γὰρ σὺ χαίρεις πτεροδόνητος γενόμιενος; 
ΚΙΧΉΣΙΑΣ 

᾿ , }: , 

ταυτὶ ττεποίηχας τὸν χυχλιοδιδάσχαλον, 
ὃς ταῖσι φυλαῖς περιμάχητός εἰμ᾽ ἀεί; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
΄ ΄ ᾿ ἜΝΟ τε 3 , 

βούλει διδάσχειν καὶ σταρ᾽ ἡμῖν οὖν μένων 1400 
«“Ἰεωτροφίδη χορὸν πετομένων ὀρνέων 
χερχωπίέδα φυλήν; 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
χαταγελᾷς μου, δῆλος εἶ. 

2 2 τύ 2} 2 3 ΄ --»)»» , ὦ 

ἀλλ᾽ οὖν ἔγωγ᾽ οὐ παύσομαι, τοῦτ᾽ ᾿σϑ' ὅτι. 
᾿ Ὰ ᾿ " ᾿ 

σιρὶν ἂν πτερωϑεὶς διαδράμω τὸν ἀέρα. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

ΒΩ , “. 2 φὰ » , 

ορνιϑές τινὲς οἵδ᾽ οὐδὲν ἔχοντες πιτεροποίχιλοι, 1110 

τανυσίπτερε τιοιχίλα χελιδοῖ" 



γι 8 ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
τουτὶ τὸ χαχὸν οὐ φαῦλον ἐξεγρήγορεν. 
δ᾽ αὖ μινυρίζων δεῦρό τις προσέρχεται. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
141 ταγυσίπτερε ποιχίλα μάλ αὖϑις. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἐς ϑοἰίμάτιον τὸ σχόλιον ἄδειν μοι δοχεῖ, 
δεῖσθαι δ᾽ ἔοιχεν οὐκ ὀλίγων χελιδόνων. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
τίς ὃ τιτερῶν δεῦρ᾽ ἐστὶ τοὺς ἀφιχνουμένους; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ὁδὲ στεάρεστιν" ἀλλ ὅτου δεῖ χρὴ λέγειν. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ 
1420 πτερῶν χιτερῶν δεῖ" μὴ πύϑῃ τὸ δεύτερον. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
μῶν εὐθὺ Πελλήνης σπιέτεσϑαι διανοεῖ; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
μὰ “4 ἀλλὰ χλητήρ εἶμι νησιωτιχὸς 
χαὶ συχοφάντης 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ὦ μακάριε τῆς τέχνης. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
χαὶ πραγματοδίφης. εἶτα δέομαι πτερὰ λαβὼν 

1428 χύχλῳ περισοβεῖν τὰς πόλεις καλούμενος. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ὑπὸ πτερύγων τέ προσχαλεῖ σοφώτερον; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ 

μὰ 46 ἀλλ᾽ ἵν᾿ οἵ λῃσταί τε μὴ λυττῶσέ με, 
μετὰ τῶν γεράνων τ᾽ ἐχεῖϑεν ἀναχωρῶ πάλιν, 
ἀνϑ'᾽ ἕριιατος σπτολλὰς χαταπετωχὼς δίκας. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
1480 τουτὶ γὰρ ἐργάζει σὺ τοὔργον; εἰπέ μοι, 

γεανέας ὧν συχοφαντεῖς τοὺς ξένους; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ 

τί γὰρ πάϑω; σχάπτειν γὰρ οὐχ ἐπίσταμαι. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἕτερα νὴ “4 ἔργα σώφρονα, 
ἀφ᾽ ὧν διαζῆν ἄνδρα χρῆν τοσουτονὶ 

1136 ἐχ τοῦ δικαίου μᾶλλον ἢ δικορραφεῖν. 



ΟΡΝΙΘΕΣ 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
ὦ δαιμόνιε μὴ νουϑέτει μ᾽ ἀλλὰ πτέρου. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
γῦν τοι λέγων πιτερῶ σδξ. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
χαὶ πῶς ἂν λόγοις 

ἄνδρα πτερώσειας σύ; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

πάντες τοι λόγοις 
ἀνατιτεροῦνται. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤῊΣ 
πάντες; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

οὐχ ἀχήχοας, 
“ ς ’ ς 4 

ὁταν λέγωσιν οἱ πατέρες ἑχαστοτὲ 

τοῖς φυλέταις ἐν τοῖσι χουρείοις ταδί; 
δεινῶς γέ μου τὸ μειράχιον “ιιτρέφης 

,ὔ 2 , “ ἘΞ 

λέγων ἀνεπιττέρωχεν ὡσϑ᾽ ἱπητηλατεῖν. 
ὃ δέ τις τὸν αὑτοῦ φησιν ἐπὶ τραγῳδίᾳ 
ἀνεσιτερῶσϑαι καὶ ττεπτοτῆσϑαι τὰς φρένας. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
λόγοισί τἄρα χαὶ πτεροῦνται; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
φήμ᾽ ἐγώ. 

ς ᾿ Ν , ς - , ὑχτὸ γὰρ λόγων ὃ νοῦς τε μετεωρίζεται 
τὶ , οοῷ “ ΠΣ τ νιν 
ἐπαίρεταί ϑ᾽ ἄνϑρωττος. οὕτω χαί σ᾽ ἐγὼ 
2 ’ ’, -ὠ ’ 

ἀναπτερώσας βούλομαι χρηστοῖς λόγοις 
τρέψαι πιρὸς ἔργον νόμιμον. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

ἀλλ᾽ οὐ βούλομαι. 
ἰ ᾿ ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

τί δαὶ πτοιήσεις; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ 
τὸ γένος οὐ χκαταισχυνῶ. 

»" ς , - , 

σεαπτιῷος ὃ βίος συχοφαντεῖν ἐστί μοι. 
Β] » Ἷ , - 

ἀλλὰ πτέρου με ταχέσι καὶ χούφοις πτεροῖς 
ἱέρακος ἢ χερχνῆδος, ὡς ἂν τοὺς ξένους 

καλεσάμιενος χᾷτ᾽ ἐγχεχληχὼς ἐνθαδὶ 
2 Ἕ , , δὰ 

χατ᾽ αὖ πέτωμαι πάλιν ἐχεῖσε. 

1440 

1440 

1458 



00 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
μανϑανω. 

ὡδὲ λέγεις" ὅπως ἂν ὠφλήχῃ δίκην 
ἐνθάδε τιρὶν ἥχειν ὃ ξένος. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
σάνυ μανϑάνγεις. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
» }) ὦ ᾿ - - . 2). Εἢ ἘΞΚ ἘῚ ΞΥ , 

χάπειϑ' ὃ μὲν πλεῖ δεῦρο, σὺ δ᾽ ἐχεῖσ᾽ αὖ πέτει 
1100 ἁρπασόμενος τὰ χρήματ᾽ αὐτοῦ. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
πάντ᾽ ἔχεις. 

βέμβικος οὐδὲν διαφέρειν δεῖ. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ 

μανϑάνω 

βέμβικα" καὶ μὴν ἔστι μοι νὴ τὸν Δία 
κάλλιστα χορχυραῖα τοιαυτὶ πτερά. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
οἴμοι τάλας μάστιγ᾽ ἔχεις. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
σιτερὼ μὲν οὖν, 

1400 οἷσέ σε ποιήσω τήμερον βεμβικιᾶν. 
᾿ ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

οἴμοι τάλας. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

οὐ πτερυγιεῖς ἐντευϑενί; 
οὐχ ἀπολιβάξεις ὦ κάχιστ᾽ ἀπολούμενος; 
χεικρὰν τάχ᾽ ὄψει στρεψοδιχοπανουργίαν. 
ἀπίωμεν ἡμεῖς ξυλλαβόντες τὰ τιτερά. 

ΧΟΡΟΣ 
4170 πολλὰ δὴ χαὶ καινὰ χαὶ ϑαυ- 

μάστ᾽ ἐπεπτόμεσϑα καὶ 
δεινὰ πράγματ᾽ εἴδομεν. 
ἔστι γὰρ δένδρον πεφυχὸς 
ἔχτοπιόν τι χαρδίας ἀ- 

147ὅ χεωτέρω Κλεώνυμος, 
χρήσιμον μὲν οὐδέν, ἂλ- 
λως δὲ δειλὸν καὶ μέγα. 

1470---1481 --- 1482 --- 1.498 



ΟΡΝΙΘῈΣ 

τοῦτο τοῦ μὲν ἦρος ἀεὶ 
βλαστάνει χαὶ συχοφαντεῖ, 
τοῦ δὲ χειμῶνος πάλιν τὰς 
ἀσπίδας φυλλορροεῖ. 
ἔστι δ᾽ αὖ χώρα πρὸς αὐτῷ 
τῷ σχότῳ πόρρω τις ἐν 
τῇ λύχνων ἐρημίᾳ, 
ἔγϑα τοῖς ἥρωσιν ἄνϑρω- 
σοι. ξυναριστῶσι χαὶ ξύν- 

εἰσι πλὴν τῆς ἑσπέρας. 
τηνιχαῦτα δ᾽ οὐχέτ᾽ ἢν 
ἀσφαλὲς ξυντυγχάγειν. 
εἰ γὰρ ἐντύχοι τιῷ ἥρῳ 
τῶν βροτῶν νύχτωρ Ὀρέστῃ, 
γυμνὸς ἦν πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ 
πάντα ταττιιδέξια. 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ 
οἴμιοι τάλας, ὃ Ζεὺς ὅπως μή μ᾽ ὄψεται. 
ποῦ Πισϑέταιρός ἐστ᾽; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἔα τουτὶ τί ἦν; 

τίς οὐὑγχαλυμμός; 
ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 
τῶν ϑεῶν ὁρᾷς τινὰ 

ἐμοῦ κατόπιν ἐνταῦϑα; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
μὰ 4 ἐγὼ μὲν οὔ. 

τίς δ᾽ εἶ σύ; 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ 

πηνίχ᾽ ἐστὶν ἄρα τῆς ἡμέρας; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ὁπτηνίχα; σμιχρόν τι μετὰ μεσημβρίαν. 

ἀλλὰ σὺ τίς εἶ; 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 

βουλυτὸς ἢ περαιτέρω; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οἴμ᾽ ὡς βδελύττομαέ σε. 

ΟἹ 

1480 

1485 

1490 

7149 

1000 



02 ΑΡΙΣΨΘΦΑΝΘΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 
, ν . - τί γὰρ ὃ Ζεὺς ποιεῖ; 

Ὁ. 9 γζ Ν (λ ἊἊᾺ ᾿Ξ ΠΥ ’, : 

ἀπαιϑριάζει τὰς νεφέλας ἢ ξυννέφει; 
Ἂ ν΄ ΠΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ 

οἴμωζε μεγαλ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 

[4 Ἂχ 5. ΄ 

οὐτω μὲν ἐχχαλύννομιαι. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ὦ φίλε Προμηϑεῦ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 
παῦε παῦε, μὴ βόα. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

, " ΕΣ 

τί γὰρ ἔστι; 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ 

’, Ἂν ΄ , 

σίγα, μὴ κάλει μου τοὔνομα" 
Ν ΄ - ΄ ϑυ , 

ἀττὸ γάρ μ᾽ ὀλεῖς, εἰ μ᾽ ἐνθάδ᾽ ὃ Ζεὺς ὄψεται. 
ἀλλ ἵνα φράσω σοι πάντα τἄνω πράγματα, 

΄ ΄ ς , 

τουτὶ λαβών μου τὸ σχιάδειον ὑπέρεχε 
2 ς ὃι ΄ 32, ,Ὁ “-“ ς ΄, ἄνωϑεν, ὡς ἂν μή μ᾽ ὁρῶσιν οἱ ϑεοί. 

᾿ ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἌΓΟΝ ΄ 

ἰοὺ ἰού" 
5 3)» 5) ΄ Ξ ΣΙΝ ᾿ - εὖ γ᾽ ἐπενόησας αὑτὸ χαὶ προμηϑιχῶς. 

ς ΄ ᾿ Ἂ τ ΄ ΄ 

ὑπόδυϑε ταχὺ δὴ κάτα ϑαρρήσας λέγε. 
᾿ ᾿ ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ 
ἄχουε δή νυν. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ὡς ἀχούοντος λέγε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 
2 ’ὔ «ς ΄ 

ἀπόλωλεν ὁ Ζεύς. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ΟΝ ΒΕ 3 τ Ὕ ᾽η 

στηνίχ ἂατὸ ἀπωλέτο; 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 
25 ἕ ς - Ψ ἢ ᾿ 3» 
ἐξ οὕπτερ ὑμεῖς ὠχίσατε τὸν ἀέρα. 

, ἊΝ 2 ᾿ 2 " 3. Δ 2} 

ϑύει γὰρ οὐδεὶς οὐδὲν ἀνϑρώπων ἔτι 
ϑεοῖσιν, οὐδὲ χνῖσα μηρίων ἄπο 
ἀνῆλθεν ὡς ἡμᾶς ἀπ᾽ ἐχείνου τοῦ χρόνου, 
ἀλλ ὡσπερεὶ ϑεσμοφορίοις νηστεύομεν 
ἄνευ ϑυηλῶν" οἱ δὲ βάρβαροι ϑεοὶ 

- [σὴ ᾿ ΄ 

χεεινιῶντες ὥσττερ Ἰλλυριοὶ χεχριγότες 
ἐπιστρατεύσειν φάσ᾽ ἄνωϑεν τῷ «Πιί, 
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εἰ μὴ παρέξει τἀμτιόρι᾽ ἀνεῳγμένα, 
ἵν᾿ εἰσάγοιτο σπλάγχνα χατατετμημένα. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
εἰσὶν γὰρ ἕτεροι βάρβαροι ϑεοί τινες 1020 
ἄνωϑεν ὑμῶν; 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 
οὐ γάρ εἰσι βάρβαροι, 

ὅϑεν ὃ πατρῷός ἐστιν ᾿Βξηχεστίδη; 
ΠΙΣΘΕΤΑΤΡΟΣ 

ὄνομα δὲ τούτοις τοῖς ϑεοῖς τοῖς βαρβάροις 

τί ἔστιν; 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ 

ὃ τι ἔστιν; Τριβαλλοί. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

μανϑάγω. 

ἐντεῦϑεν ἀρὰ τοὐπιτριβείης ἐγένετο; 1580 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 
μάλιστα πάντων. ἕν δέ σοι λέγω σαφές" 
“ ΄ - ᾿ - 

ἥξουσι πρέσβεις δεῦρο περὶ διαλλαγῶν 
σιαρὰ τοῦ Διὸς χαὶ τῶν Τριβαλλῶν τῶν ἄνω" 
ς - ᾿" . , 2 2. ν . - 
ὑμεῖς δὲ μὴ σπένδεσϑ', ἐὰν μὴ τταραδιδῷ 

τὸ σχῆτιτρον ὃ Ζεὺς τοῖσιν ὄρνισιν τιάλιν, 1580 
χαὶ τὴν Βασίλειάν σοι γυναῖχ᾽ ἔχειν διδῷ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
, 2 ς 7 

τίς ἔστιν ἡ Βασίλεια; 
ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 

χαλλίστη χόρη. 
΄“ ν 3 - " 

Ὑπὲρ ταμιεξύει τὸν χεραυγὸν τοῦ “ιὸς 
᾿ 2 Ὅν κ᾿ , » 2 “,ὕὔ 

καὶ ταλλ᾽ ἁπαξάπαντα, τὴν εὐβουλίαν 
τὴν εὐνομίαν τὴν σωφροσύνην τὰ νεώρια, 1540 
τὴν λοιδορίαν τὸν κωλαγρέτην τὰ τριώβολα. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
«“ ’ ὌΝ, ἃ 2 -» ’ 

ἀτιαντά τἄρ᾽ αὐτῷ ταμιεύει; 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ 

ΓΟ δ." , 

φήμ᾽ ἐγώ. 
“ 2.5 " ἃ , ᾿ ᾿ 3.» 
ἣν γ᾽ ἣν σὺ παρ᾽ ἐχείνου πταραλάβης, τεάντ᾽ ἔχεις. 
τούτων ἕνεχα δεῦρ᾽ ἤλϑον, ἵνα φράσαιμίέ σοι. 
Φ ᾿ , } , ὰ 

ἀεί σπτοτ᾽ ἀνϑρώποις γὰρ εὔνους εἴμ᾽ ἐγώ. 1546 
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04 ἈΡΕΣΤ ΘΦΆΑΝΘΟΩΣ 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
μόνον ϑεῶν γὰρ διὰ σ᾽ ἀπανϑραχίζομεν. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 
»" “ Ρ » ’ ς - { , 

μισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς ϑεούς, ὡς οἰσϑα συ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
᾿᾽ ν ,2) » ἘΔ - Ἂ ΡῚ 

γὴ τὸν 4 ἀεὶ δῆτα ϑεομισὴς ἔφυς. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ 

Τίμων χαϑαρός. ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἀποτρέχω πάλιν, 
φέρε τὸ σχιάδειον, ἵνα μὲ χἂν ὃ Ζεὺς ἴδῃ 
ἄνωϑεν, ἀχολουϑεῖν δοχῶ κανηφόρῳ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
χαὶ τὸν δίφρον γε διφροφόρει τονδὶ λαβών. 

ΧΟΡΟΣ 
πρὸς δὲ τοῖς Σχιάποσιν λέ- 

μνη τις ἔστ᾽ ἄλουτος οὗ 
'νυχαγωγεῖ Σωχράτης" 
ἔνϑα χαὶ Πείσανδρος ἦλϑε 
δεόμενος ψυχὴν ἰδεῖν ἣ 
ζῶντ᾽ ἐχεῖνον προὔλιπε, 
σφάγι᾽ ἔχων χάμηλον ἀ- 
μνόν τιν᾽, ἧς λαιμοὺς τεμὼν ὥσ-ὀ 
σίερ ποϑ' οὑδυσσεὺς ἀπτῆλϑε, 
χᾷάτ᾽ ἀνῆλϑ'᾽ αὐτῷ χάτωϑεν 
πρὸς τὸ λαῖγμα τῆς χαμήλου 
Χαιρεφῶν ἡ νυχτερίς. 

ΠΟΣΒΕΙΔΩΝ 
τὸ μὲν πόλισμα τῆς Νεφελοχοχχυγίας 
ὁρᾶν τοδὶ πάρεστιν, οἵ πρεσβεύομεν. 
οὗτος τί δρᾷς; ἐπ᾽ ἀριστέρ᾽ οὕτως ἀμπέχει; 
οὐ μεταβαλεῖ ϑοϊμάτιον ὧδ᾽ ἐπὶ δεξιά; 
τί ὦ χαχόδαιμον; “αισποδίας εἶ τὴν φύσιν; 
ὦ δημοχρατία ποῖ προβιβᾷς ἡμᾶς ποτε, 
εἰ τουτονὶ χεχειροτονήχασ᾽ οἱ ϑεοί; 

ἘΡΙΒΑΛΛΟΣ 
ἕξεις ἀτρέμας; 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
οἴμωζε" πολὺ γὰρ δή σ᾽ ἐγὼ 

1088---1501---1694---1708 



ΟΡΝΙΘΕΣ Ὁ] 

ἑόραχα πάντων βαρβαρώτατον ϑεῶν. 
ἄγε δὴ τέ ὁρῶμεν Ἡράχλεις; 

ΠΡΑΚΛΗΣ 
ἀχήχοας 

ἐμοῦ γ᾽ ὅτι τὸν ἄνϑρωπον ἄγχειν βούλομαι, 1570 
ὅστις ποτ᾽ ἔσϑ'᾽ ὃ τοὺς ϑεοὺς ἀποτειχίσας. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ἀλλ ὠγάϑ᾽ ἡρήμεσϑα περὶ διαλλαγῶν 
σιρέσβεις. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
διυτλασίως μᾶλλον ἄγχειν μοι δοχεῖ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
τὴν τυρόχνηστίν τις δότω" φέρε σίλφιον" 
τυρὸν φερέτω τις᾽ πυρπόλει τοὺς ἄνϑραχας. 1580 

ΠΟΣΕΙΔῸΝ 
τὸν ἄνδρα χαίρειν οἱ ϑεοὶ χελεύομεν 
τρεῖς ὄντες ἡμεῖς. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἀλλ᾽ ἐπιχνῶ τὸ σίλφιον. 
ΠΡΑΚΛῊΣ 

τὰ δὲ χρέα τοῦ ταῦτ᾽ ἐστίν; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

ὀρνιϑές τινες 
ἐπανιστάμενοι τοῖς δημοτιχοῖσιν ὀρνέοις 
ἔδοξαν ἀδιχεῖν. 1: 

ἩΡΆΚΛΗΣ 

εἶτα δῆτα σίλφιον 
ἐπιχνῆς πρότερον αὐτοῖσιν; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ὦ χαῖρ᾽ Ἡράχλεις. 

ς' [52] ῷ: 

τί ἔστι; 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

σιρεσβεύοντες ἡμεῖς ἥχομεν 
παρὰ τῶν ϑεῶν περὶ τοῦ πολέμου χαταλλαγῆς. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἔλαιον οὐχ ἔνεστιν ἐν τῇ ληχύϑῳ. 

ΠΡΑΚΛῊΣ 
χαὶ μὴν τά γ᾽ ὀρνίϑεια λιπάρ᾽ εἶναι πρέπει. 1ὅ90 

Αὐϊδιορπαπὶς τοὶ, 1. - Ὁ 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΠΟΣΕΊΔΩΝ 
ἡμεῖς τὲ γὰρ πολεμοῦντες οὐ χερδαίνομεν, 

-» » - - , ,ὔ ὑμεῖς τ᾽ ἂν ἡμῖν τοῖς ϑεοῖς ὄντες φίλοι 
27 “ Β) », 3 - , 

ὄμβριον ὕδωρ ἂν εἴχετ᾽ ἕν τοῖς τέλμασιν, 
2 , ᾽ ἫΝ » 23.ϑ ες , Ξ., Ὁ - ὦ 

ἀλχυονίδας τ᾽ ἂν ἢγεϑ' ἡμέρας ἀεί. 
, ᾿ , ΄ [4 

τούτων περὶ ττάγντων αὐτοχράτορες ἥκομεν. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

2 2 2 ΄ ’ χῖις τ - 2} 

ἀλλ οὔτε πρότερον ττὠττοϑ ἡμεῖς ἡρξαμεν 
, } “- “ 2 ὕγὲ "Ξ' 

πολέμου πρὸς ὑμᾶς, νῦν τ᾽ ἐϑέλομεν, εἰ δοχεῖ, 
ἐὰν τὸ δίκαιον ἀλλὰ νῦν ἐϑέλητε δρᾶν, 

" 2, Ν ν᾿ ᾽, " ΣῚ ᾿ } 

σπονδὰς ποιεῖσϑαι. τὰ δὲ δίκαι᾽ ἐστὶν ταδί, 
τὸ σχῆτττρον ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν στάλιν 
τὸν “{ ἀττοδοῦναι" κἂν διαλλαττώμεϑα 

᾿ - , , 3 , » 

ἐπὶ τοῖσδε, τοὺς πρέσβεις ἕπτ᾽ ἄριστον χαλῶ. 

ΠΡΑΚΛΗΣ 
ἐμοὶ μὲν ἀπόχρη ταῦτα καὶ ψηφίζομαι. 

ΠΟΣΒΙΔΩΝ 
ΤΡ ΎΣΕΣ ΄ ΣᾺ ᾿ , τ τί ὦ χαχόδαιμον; ἡλίϑιος χαὶ γάστρις εἶ. 

ἀποστερεῖς τὸν πατέρα τῆς τυραννίδος; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ἄληϑες; οὐ γὰρ μεῖζον ὑμεῖς οἱ ϑεοὶ 
ἰσχύσετ᾽, ἢν ὄρνιϑες ἄρξωσιν χάτω; 

-- ᾿ 2 Ν ὅξι , , 

γῦν μέν γ᾽ ὑπὸ ταῖς νεφέλαισιν ἐγχεχρυμμένοι 
χύψαντες ἐπιορχοῦσιν ὑμᾶς οἱ βροτοί" 
ἐὰν δὲ τοὺς ὄρνις ἔχητε συμμάχους, 
ὅταν ὀμνύῃ τις τὸν χύόραχα χαὶ τὸν “ία, 
ὁ κόραξ τταρελϑὼν τοὐττιορχοῦντος λάϑρᾳ 
σιροσπτόμενος ἐχχόψει τὸν ὀρϑαλμὸν ϑενών. 

ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν 
γὴ τὸν Ποσειδῶ ταῦτά γέ τοι καλῶς λέγεις, 

ΗΡΑΚΛῊΗΣ 
8) ᾿" - 

χαμοὶ δοχεῖ. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

τί δαὶ σὺ φής; 
ΤΡΙΒΑΛΛΟΣ 

ναβαισατρεῦ. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ὁρᾷς; ἐπαινεῖ χούτος. ἕτερόν νυν ἔτι 
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ἀχούσαϑ᾽ ὅσον ὑμᾶς ἀγαϑὸν ττοιήσομιεν. 
ἐάν τις ἀνϑρώπων ἱερεῖόν τῳ ϑεῶν 
εὐξάμενος εἶτα διασοφίζηται λέγων, 
μενετοὶ ϑεοί, καὶ μαποδιδῷ μισητίᾳ, 1020 
ἀναπράξομεν καὶ ταῦτα. 

ΠΟΣΕΙΔῺΝ 
φέρ᾽ ἴδω τῷ τρόπῳ; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ὅταν διαριϑμῶν ἀργυρίδιον τύχη 
ἅνϑρωτστος οὗτος, ἢ) καϑῆται λούμενος, 
χαταπτόμενος ἰχτῖνος ἀρττάσας λάϑρᾳ 

προβάτοιν δυοῖν τιμὴν ἀνοίσει τῷ ϑεῷ. 1020 
ἩΡΑΚΛῊΣ 

τὸ σχῆτιτρον ἀποδοῦναι τεάλιν ψηφίζομαι 
τούτοις ἐγώ. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
χαὶ τὸν Τριβαλλόν νυν ἐροῦ. 

ἩΡΑΚΛΗΣ 
ὁ Τριβαλλός, οἰμώζειν δοχεῖ σοι; 

᾽ ΤΡΙΒΑΛΛΟΣ 
σαυνᾶχα 

βαχταριχροῦσα. 
ἩΡΑΚΛΗΣ 
,΄ 2 ᾽ , , 

φησέ μ᾽ εὖ λέγειν ττάνυ. 
ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν 

εἴ τοι δοχεῖ σφῷν ταῦτα, κἀμοὶ συνδοχεῖ. 1680 
ΗΡΑΚΛῊΣ 

᾿ -ν - -“ - ΄ , 

οὗτος, δοχεῖ δρᾶν ταῦτα τοῦ σχήτττρου “τέρι. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

, , (τ ΄ ΄ χαὶ νὴ “0 ἕτερόν γ᾽ ἐστὶν οὗ ᾿μνήσϑην ἐγώ. 
᾿ Η " « , «- ’ 

τὴν μὲν γὰρ Ἥραν παραδίδωμι τῷ «1, 
τὴν δὲ Βασίλειαν τὴν κόρην γυναῖχ᾽ ἐμοὶ 
ἐχδοτέον ἐστίν. 1686 

ΠΟΣΕΙΔῺΝ 
οὐ διαλλαγῶν ἐρᾷς. 

3 " Ὑ ᾿] ἊΨ 

ἀπίωμεν οἴκαδ᾽ αὐὖϑις. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

Φ4 ὁ , 

ολέγον μοι μέλει. 

μάγειρε τὸ χατάχυσμα χρὴ ποιεῖν γλυχύ. 
ΠΩ 
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ΠΡΑΚΛΗΙΣ 
3 Δ) ΟΣ , ΄ - , 
ὦ δαιμόνι᾽ ἀνϑρώττων Πόσειδον πτοῖ φέρει; 
ἡμεῖς περὶ γυναιχὸς μιᾶς πολεμήσομιεν; 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
τί δαὶ ποιῶμεν; 

ΠΡΑΙΚΛΗΣ 

ὃ τι; διαλλαττώμεϑα. 
ΠΟΣΕΙΛΩΝ 

τί δ᾽ ὠζύρ᾽; οὐχ οἶσϑ᾽ ἐξαπατώμενος ττάλαι; 
΄ ΄ Ν ’, ΡΒ. ᾿ 2 

βλάπτεις δέ τοι σὺ σαυτόν. ἢν γὰρ ἀποϑάνῃ 
ὃ Ζεύς, παραδοὺς τούτοισι τὴν τυραννίδα 

᾿, ΄, - [4 

σπτένης ἔσει σύ. σοῦ γὰρ ἅπαντα γίγνεται 
Ν ΄, 4} ΟΝ ς ᾿ 5, { ΄ ’, 

τὰ χρήμιαϑ', ὁσ᾽ ἂν ὁ Ζεὺς ἀποϑνήσχων χαταλίπῃ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οἴμοι τάλας οἷόν σε περισοφίζεται. 

ἘΝ ΡΣ .Ξ 5᾽ ΟΣ. ΄ [4 , ,, δεῦρ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἀποχώρησον, ἵνα τέ σοι φράσω. 
, 72. ἐς -» 3 Ἁ ’, 

διαβαλλεταί σ᾽ ὁ ϑεῖος ὦ πονηρὲ σύ. 
- ᾿ φΣ: - 

τῶν γὰρ πατρῴων οὐδ᾽ ἀχαρῆ μέτεστί σοι 
᾿ ’, ν 3" Ρ] 

χατὰ τοὺς νόμους" νόϑος γὰρ εἶ κοὺ γνήσιος. 
ΠΡΑΚΛΗΣ 

ἐγὼ νόϑος; τί λέγεις; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
σὺ μέντοι νὴ Δία 

2} Ἔν “», ΄ ᾽Ὰ “ 2} 

ὧν γ᾽ ἐκ ξένης γυναιχός. ἢ πῶς ἂν ποτὲ 
ἐπίχληρον εἶναι τὴν ϑηναίαν δοχεῖς, 

ΦῚ »Ξ5 , 2 - , οὖσαν ϑυγατέρ᾽, ὄντων ἀδελφῶν γνησίων; 
ΠΡΑΚΛΗΣ 

, ὃ ΩΝ ς ν 2 Ὰ ὃ ὃ - » ,ὔ τί δ᾽ ἣν ὃ πατὴρ ἐμοὶ διδῷ τὰ χρήματα 
Ω:.} .3 , 

γοϑεῖ ἀποϑνήσχων; 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

΄ ἈΝ 2 - 

ὁ νόμος αὐτὸν οὐχ ἐᾷ. 
οὗτος ὃ Ποσειδῶν πρῶτος, ὃς ἐπαίρει σὲ νῦν, 

ἀνϑέξεταί σου τῶν ττατρῴων χρημάτων 
φάσχων ἀδελφὸς αὐτὸς εἶναι γνήσιος. 
2 - ν᾽ Ν ᾿ ᾿Σ , ΄ ΄ 

ἐρῶ δὲ δὴ χαὶ τὸν Σόλωνός σοι νόμον. 
“ἢ . . 3: 2 , , , 

γόϑῳ δὲ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν παίδων ὄντων 
, 3.3 ἘΣ 3 - γνησίων. ξὰν δὲ παῖδες μὴ ὠσι γνήσιοι, τοῖς 

ἐγγυτάτω γένους μετεῖναι τῶν χρημάτων. 



ΟΡΝΙΘΕΙ͂Σ 09 

ΠΡΑΚΛῊΣ 
ἐμοὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲν τῶν πατρῴων χρημάτων 
μέτεστιν; 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
, , .} ΄, 1 “ ὃ , οὐ μέντοι μὰ Δία. λέξον δέ μοι, 

, .) ’ 2 Ἢ ’ 

ἤδη σ᾽ ὃ πατὴρ εἰσήγαγ᾽ ἐς τοὺς φράτερας; 
ΠΡΑΚΛΗΣ 

- , ᾿ ἵτσι ΣῊΝ ΄ ΄ 

οὐ δῆτ᾽ ἐμέ γε. καὶ δῆτ᾽ ἐϑαύμαζον πάλαι. 1010 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
΄ Ὡς 5 ὙΡ ΄ Ἂν , τί δῆτ᾽ ἄνω χέχηνας αἰχίαν βλέπων; 
ἴλλ ἢν μεϑ' ἡμῶν ἧς, καταστήσας σ᾽ ἐγὼ ἀλλ᾽ ἢν μεϑ' ἡμῶν ἧς, χαταστήσας σ᾽ ἐγὼ 

΄ Φ ᾽, , ,η 

τύραννον ὀρνίϑων παρέξω σοι γάλα. 

ΠΡΑΚΛῊΣ 
“Ἕ: 7 » ἣν ’ - »ιρ δίκαι᾽ ἔμοιγε χαὶ πτάλιν δοχεῖς λέγειν 

- ΄ , , ΄ 

χερὶ τῆς χόρης, χἄγωγε παραδίδωμι σοι. 1078 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 

τί δαὶ σὺ φής; 
ΠΟΣΕΙΔῸΝ 

3 Γ ΄ ᾿- γ 5. 

ταναντία τϑηφίζομαι. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡῸΣ 
ἐν τῷ Τριβαλλῷ πᾶν τὸ πρᾶγμα. τί σὺ λέγεις; 

ΤΡΙΒΑΛΛΟΣ 
χαλάνι χόύραυνα χαὶ μεγάλα βασιλινάῦ 

, Ἁ 

ὄρνιτο παραδίδωμι. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 
παραδοῦναι λέγει. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

» ,} δ Δ - ὝΝ 

μὰ τὸν 4“ οὐχ οὗτός γε παραδοῦναι λέγει, 1080 
᾽ ν ΄ γ)γ, «( ς ᾿ 

εἰ μὴ βαβράζει γ᾽ ὥσπερ αἱ χελιδόνες. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
- - - ΒΞ ’ὔ ᾿ 

οὐχοῦν τεαραδοῦναι ταῖς χελιδόσιν λέγει. 

ΠΟΣΕΙΔῺΝ 
σφὼ νῦν διαλλάττεσϑε χαὶ ξυμβαίνετε" 
᾽ ᾿ ) ᾿ «αὐ ΕΣ " 

ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ σφῷν δοχεῖ, σιγήσομαι. 
ἩΡΑΚΛΗ͂Σ 

«ς - «" Υ̓ Ἁ ’ - - 

ἡμῖν ἃ λέγεις σὺ πάντα συγχωρεῖν δοχεῖ. τὐϑῦ 
3 1 Ἄ, κΕ " 3 , ᾿ 

αλλ ἔϑι μεϑ' ἡμῶν αὐτὸς ἐς τὸν οὐρανόν, 
[{ . "ἡ " , ’ ».» - , 

ἵνα τὴν Βασίλειαν χαὶ τὰ τιάντ᾽ ἐχεῖ λάβης. 



τ0 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἐς χαιρὸν ἀρὰ κατδχόσησαν οὑτοιὶ 
ἐς τοὺς γάμους. 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
βούλεσϑε δῆτ᾽ ἐγὼ τέως 

1090 ὀπτῶ τὰ χρέα ταυτὶ μένων; ὑμεῖς δ᾽ ἴτε. 
ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν 

Φ -“ δὰ , , , , 

ὑπτᾷς τὰ χρέα; πολλήν γε τενϑείαν λέγεις. 
οὐχ εἶ μεϑ' ἡμῶν; 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
3: , Ὰ , 

εὖ γε μέντἂν διετίϑην. 
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 

ἀλλὰ γαμιχὴν χλανίδα δότω τις δεῦρό μοι. 

ΧΟΡΟΣ 
ΡῚ ὦ ἮΝ ξ- δὰ - 

ἔστι δ᾽ ἐν Φαναῖσι πρὸς τῇ 
1.902  χλεψύδρᾳ πανοῦργον ἐγ- 

γλωττογαστόρων γένος, 
οἱ ϑερίζουσίν τε καὶ σπτεί- 
ρουσι χαὶ τρυγῶσι ταῖς γλώτ- 
ταισι συχαζουσί τε" 

1100 βάρβαροι δ᾽ εἰσὶν γένος, 
Τοργίαι τε χαὶ Φίέλιστοι. 
χἀπὸ τῶν ἐγγλωττογαστό- 
ρων ἐχείνων τῶν Φιλίππων 
πανταχοῦ τῆς “ττιχῆς ἡ 

1700 γλῶττα χωρὶς τέμινξται. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
3 ΄, , 53 ᾿ , 3 , ἣν 

ὦ πάντ᾽ ἀγαϑὰ πράττοντες, ὦ μείζω λόγου, 

ὦ τρισμαχάριον τττηνὸν ὀρνίϑων γένος, 
δέχεσϑε τὸν τύραννον ὀλβίοις δόμοις. 
σιροσέρχεται γὰρ οἷος οὐδὲ παμφαὴς 

: 2 Ν, ἶν της πϑὸν Ὧ) ΠΡ Ἐν Η 
1110 ἀστὴρ ἰδεῖν ἔλαμιψε χρυσαυγεῖ δόμῳ 

3 δ η.. " 3 , , 

οὐδ᾽ ἡλίου τηλαυγὲς ἀχτίνων σέλας 
τοιοῦτον ἐξέλαμιψεν, οἷον ἔρχεται 

ἔχων γυναιχὸς χάλλος οὐ φατὸν λέγειν, 

γτάλλων χεραυνόν, πτεροφόρον “ιὸς βέλος" 
ΞῚ ν Ξ: ΤΌ , ΟῚ ΄ , 

1715 ὀσμὴ δ᾽ ἀνωνόμαστος ἐς βάϑος κύχλου 

χωρεῖ, χαλὸν ϑέαμα" ϑυμιαμάτων δ᾽ 



ΟΡΝΙΘΕΣ 

αὖραι διαψαίρουσι πλεχτάνην χαπιγοῦ. 
δδὲ δὲ χαὐτός ἐστιν. ἀλλὰ χρὴ ϑεᾶς 

Μούσης ἀνοίγειν ἱερὸν εὔφημον στόμα. 
ΧΟΡΟΣ 

ἄναγε δίεχε τιάραγε πάρεχε. 
χιεριτέτεσϑε 

μάχαρα μάχαρι σὺν τύχᾳ. 
ὦ φεῦ φεῦ τῆς ὥρας τοῦ κάλλους. 
ὦ μαχαριστὸν σὺ γάμον τῇδε τιόλει γήμας. 
μεγάλαι μεγάλαι κατέχουσι τύχαι 
γένος ὀρνίϑων 
διὰ τόνδε τὸν ἄνδρ᾽. ἀλλ᾽ ὑμεναίοις 
χαὶ νυμφιδίοισι δέχεσϑ᾽ ᾧδαῖς 
αὐτὸν χαὶ τὴν Βασίλειαν. 
Ἥρᾳ ποτ᾽ ὀλυμπίᾳ 
τῶν ἠλιβάτων ϑρόνων 
ἄρχοντα ϑεοῖς μέγαν 
Ιοῖραι ξυνεχοίμεισαν 

τοιῷδ᾽ ὑμεναίῳ. 
Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι᾽ ὦ. 
ὃ δ᾽ ἀμφιϑαλὴς Ἔρως 
χρυσόπτερος ἡνίας 
εὔϑυνε παλιντόνους, 

Ζηνὸς πάροχος γάμων 
χεὐδαίμονος Ἥρας. 
Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι ὦ. 
ἐχάρην ὕμνοις, ἐχάρην ᾧδαῖς" 

ἄγαμαι δὲ λόγων. ἄγε νυν αὐτοῦ 
χαὶ τὰς χϑονίας χλήσατε βροντὰς 
τάς τε πυρώδεις Διὸς ἀστεροπὰς 
δεινόν τ᾽ ἀργῆτα κεραυνόν. 
ὦ μέγα χρύσεον ἀστεροπῆς φάος, 
ὦ “ιὸς ἄμβροτον ἔγχος πυρφόρον, 
ὦ χϑόνιαι βαρυαχέες 

ὀμβροφόροι ϑ'᾽ ἅμα βρονταί, 
αἷς ὅδε νῦν χϑόνα σείει. 

1791 --ἰ7ῦ --α 1787 --- 1742 
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δῖα δὲ πάντα χρατήσας 
χαὶ πάρεδρον Βασίλειαν ἔχει “Ιιός. 
Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι᾽ ὦ. 

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
ἕπεσϑε νῦν γάμοισιν ὦ 
φῦλα πάντα συννόμων 
σπιτεροφόρ᾽ ἐπὶ δάπεδον Διὸς 
χαὶ λέχος γαμήλιον. 

ὄρεξον ὦ μάχαιρα σὴν 
χεῖρα χαὶ πτεριῦν ἐμῶν 
λαβοῦσα συγχόρευσον᾽ αἴ- 
ρων δὲ κουφιῶ σ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ 
ἀλαλαλαὶ ἰὴ παιών, 
τήνελλα χαλλίνιχος, ὦ 

δαιμόνων ὑπέρτατε. 
1158 ---Ἰ 708 --Ξ 179 --- 1702 



ΔΕ ΣΙΞΙΕΡᾺ ΤῊ 

ἘΞ ΙΞΡΑΤΗ 

ΠΝ ΘΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΌΣΩΠΑ 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ ΓΥΝΑΙΚῈΣ ΤΙΝΕΣ 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
ΜΥΡΡΙΝΗ ΠΑΙ͂Σ Κινησίου 

ΛΑΜΠΙΤΩ ΚΗΡΥ͂Ξ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

ΠΡΕΣΒΕῚΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ͂ΟῚ ΤΙΝῈΣ 

ΔΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
Αλλ᾽ εἴ τις ἐς βαχχεῖον αὐτὰς ἐχάλεσεν, 

ἢ ̓ ς Πανὸς ἢ ̓ πὶ Κωλιάδ᾽ ἢ ̓ ς ΓΕενετυλλίδος, 
2. Φ9) »" Ὦ Ὡς ᾽ν Ἐπ - ΄ 

οὐδ᾽ ἂν διελϑεῖν ἣν ἂν ὑπὸ τῶν τυμπάγων. 
“- 2 »᾿ ,ὔ 2 αλ Ῥ γῦν δ᾽ οὐδεμία πάρεστιν ἑνταυϑὲ γυνή 

ο «“ ψν» Δ τ. - “92 2 , 

σπλὴν ἢ γ᾽ ἐμὴ κωμῆτις δ᾽ ἐξέρχεται. 
χαῖρ᾽ ὠ Καλονγίχη. 

ΚΑΛΟΧΙΚΗ 
χαὶ σύ γ᾽ ὠ “υσιστράτη. 

τί συντετάραξαι; μὴ σχυϑρώτιαζ᾽ ὦ τέχνον. 
οὐ γὰρ τρέπει σοι τοξοττοιεῖν τὰς ὀφρῦς. 

ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗῊ 
ἀλλ᾽ ὦ Καλονίχη κάομαι τὴν χαρδίαν, 
χαὶ πόλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν γυναιχῶν ἄχϑομαι. 
«ς - Ὰ ᾿ ὁτιὴ παρὰ μὲν τοῖς ἀνδράσιν νενομίσμεϑα 
εἶναι ττανοῦργοι, 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
καὶ γάρ ἐσμεν νὴ “ία. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

Ρ] , 2 2 - 2 - ᾽ ᾿ εἰρημένον δ᾽ αὐταῖς ἀπαντᾶν ἐνθαδὶ 
βουλευσομέναισιν οὐ περὶ φαύλου πράγματος. 

΄“ 

εὕδουσι χοὐχ ἵχουσιν. 
ΚΑΛΟΧΙΚΗ 

3η.). Ὁ ᾿ 
ἀλλ᾽ ὦ φιλτάτη 

- 9 
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ἀδε  ςἢ τ“ ’ - 2) 

ἥξουσι" χαλεπή τοι γυναιχῶν ἔξοδος. 
ἣ μὲν γὰρ ἡμῶν περὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐκύπτασεν, 
ἢ) δ᾽ οἰχέτην ἤγειρεν, ἣ δὲ σπιαιδίον 

, Ὶ 2 , « ’ὔ 

χατέχλινεν, ἣ δ᾽ ἔλουσεν, ἣ δ᾽ ἐψώμισεν. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

» 323. ὦ , 5), 3: Σ᾽ - 2 , 
ἀλλ᾽ ἕτερά τὰρ᾽ ἣν τῶνδε προὐργιαίτερα 
αὐταῖς. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
ΝΞ ᾿ ΕΣ , , τί δ᾽ ἐστὶν ὦ φίλη “υσιστράτη, 

΄ - » Ὁ 

ἐφ᾽ ὅ τι ποϑ' ἡμᾶς τὰς γυναῖχας συγχαλεῖς; 

τί τὸ πρᾶγμα; πηλίκον τι; 
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 

μέγα. 
ΚΑΛΟΝΙΚῊ 

μῶν καὶ τιαχύ; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

2 τ ες , Ξ . ᾿ ἈΝ  ς» "ἢ 
οὐχ οὗτος ὃ τρόπος" ταχὺ γὰρ ἂν ξυνήλϑομεν. 
Ψ 3. Ὁ» ς 5 3 5 - " 32.232 ΄, 

ἀλλ᾿ ἔστιν ὑπ᾿ ἐμοῦ πρᾶγμ᾽ ἀνεζητημένον 
πολλαῖσέ τ᾽ ἀγρυπνίαισιν ἐρριπτασμένον. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
ἢ πού τι λεπτόν ἐστι τοὐρριπτασμένον. 

ΔΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 
Ἁ [4 -» 

οὕτω γε λεπτὸν ὥσϑ' ὅλης τῆς Ἑλλάδος 
ἐν ταῖς γυναιξίν ἐστιν ἡ σωτηρία. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
2 -Ὕ ΞΡ 2 ΨΦι 2 ’, ὃκ » 

ἐν ταῖς γυναιξίν; ἐπ᾽ ὀλίγου τὰρ εἴχετο. 
ΔΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

«ς 2 ΡΣ) ξισων - ΄ Ν , 

ὡς ἔστ᾽ ἐν ἡμῖν τῆς πόλεως τὰ πράγματα, 
γ 29 “ , ἢ μηκέτ᾽ εἶναι μήτε Πελοποννησίους 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
βέλτιστα τοίνυν μηκέτ᾽ εἶναι νὴ Δία. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
Βοιωτίους τὲ πάντας ἐξολωλέναι. 

ΚΑΔΟΝΙΚΗ 
» - “ 2 9 ιν . 2 , 

μὴ δῆτα πάντας γ᾽, ἀλλ᾽ ἄφελε τὰς ἐγχέλεις. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

" - 2.,« - .2 2 2 ΄ 

χερὶ τῶν ϑηνῶν δ᾽ οὐκ ἐπιγλωττήσομαι 

τοιοῦτον οὐδέν" ἄλλ᾽ ὑπονόησον σύ μοι. 
. ν" ᾿ ΄ ΩΝ - «- 

ΛΥ. καὶ νὴ Δία παχύ. κΑλΛ. κάτα πῶς οὐχ ἥκομεν; 



«-"] οι ἍΦΣΙΣΞΕΡΑΨΤΉΗ 

ἢν δὲ ξυνέλϑωσ᾽ αἱ γυναῖχες ἐνθαδὶ 
αἵ τ᾿ ἐχ Βοιωτῶν αἵ τε Πελοττοννησίων 40 
ἡμεῖς τε, χοινῇ σώσομεν τὴν Ἑλλάδα. 

ΚΑΛΟΧΙΚΗ 
, 32.»Μᾳ. » » ΄ 2 ᾽,ὔ ΄ τί δ᾽ ἂν γυναῖχες φρόνιμον ἐργασαίμεϑα 

ἢ λαμπρόν, αὲ καϑήμεϑ᾽ ἐξανϑισμέναι, 
χροχωτὰ φοροῦσαι χαὶ κεχαλλωπισμέναι 
χαὶ χιμιβερίχ᾽ ὀρϑοστάδια καὶ περιβαρίδας; 4Ὁ 

ΔΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
- }) 7 ᾿ , 27 ἊΝ ΄ » 

ταῦτ᾽ αὐτὰ γάρ τοι χἄσϑ' ἃ σώσειν πιροσδοχῶ, 
τὰ χροχωτίδια καὶ τὰ μύρα χαὶ περιβαρίδες 
χὴ ᾽γχουσα χαὶ τὰ διαφανῆ χιτώνια. 

ΚΑΔΟΝΙΚΗ 
, Ἁ , 2 

τίνα δὴ τρόπον ποϑ'; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ὥστε τῶν νῦν μηδένας 
ἀνδρῶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν αἴρεσϑαι δόρυ, 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
᾿ Σ» Ἁ ν Ὅν λ ’ 

χροχωτοὸν ἄρᾳ νὴ τω ϑεὼ ᾿γω βάψομαι. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

μηδ᾽ ἀσπίδα λαβεῖν 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

᾿ ἀδὺ Φρδὸ χιμβεριχον ἐνδυσομαι. 
ΔΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

οι φ 

μηδὲ ξιφίδιον. 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

χτήσομαι περιβαρίδας. 
ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

ες 2 Ξ. . Ξιὶ τ λδεξο γεχε - 
ἀρ᾽ οὗ παρεῖναι τὰς γυναῖχας δῆτ᾽ ἐχρῆν; 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
2 Ν νι Ἅ ἂ ᾿ ’, « . 

οὐ γὰρ μὰ ΖΕ ἀλλὰ πετομένας ἥχειν ττάλαι. δ σι 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ἀλλ᾽ ὦ μέλ᾽ ὄψει τοι σφόδρ᾽ αὐτὰς Ἡττιχάς, 
ἅπαντα δρώσας τοῦ δέοντος ὕστερον. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ Παράλων οὐδεμία γυνὴ τιάρα, 
οὐδ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
, ἀλλ᾽ ἐχεῖναί γ᾽ οἱδ᾽ ὅτι 

ἐπὶ τῶν κελήτων διαβεβήχασ᾽ ὄρϑριαι. 60 
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ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
Ψ: Φ.» χὰ , 2 4; ὝΣ Ὶ 

οὐδ᾽ ἃς προσεδόχων χἀλογιζόμην ἐγὼ 
σιρώτας παρέσεσϑαι δεῦρο τὰς “Ιχαρνέων 
γυναῖχας, οὐχ ἥχουσιν. 

ΚΑΛΟΧΙΚΗ 
ἢ γοῦν Θεογένους 

ς ον τ σαν, {« 2 ΄ » 

ὡς δεῦρ᾽ ἰοῦσα ϑοὐχάτειον ἤρετο. 
ἀτὰρ αἵδε χαὶ δή σοι προσέρχονταί τινες. 
αἱ δ᾽ αὖ γ᾽ ἕτεραι χωροῦσί τινες. ἰοὺ ἰού, 
σιόϑεν εἰσίν; 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ιναγυρουντόϑεν. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
γὴ τὸν “ία" 

ὃ γοῦν ἀνάγυρός μοι χεχινῆσϑαι δοχεῖ. 
ΜΥΡΡΙΧΗ͂ 

- « ͵΄ ΘΛ , 

μῶν ὕστεραι πάρεσμεν ὦ “υσιστράτη; 
τί φῇς; τέ σιγᾷς; 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
2 2 -» ΄ 

οὐχ ἑσπταινῶ Μυρρίνην 

ἥχουσαν ἄρτι περὶ τοιούτου πράγματος. 
ΜΥΡΡΙΧΗ 

μόλις γὰρ ηὗρον ἐν σχότῳ τὸ ζώνιον. 
ἀλλ᾽ εἴ τι πάνυ δεῖ, ταῖς τταρούσαισιν λέγε. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
" 25. 0.35 39. Ὁ ΄ 2η», 2 “ 

μὰ “0 ἀλλ᾽ ἐπαναμείνωμεν ὀλίγου γ᾽ οὐνξχα 
τάς τ᾽ ἐχ Βοιωτῶν τάς τε Πελοποννησίων 
γυναῖχας ἐλϑεῖν. 

ΝΥΡΡΙΝΗ͂ 
πολὺ σὺ χάλλιον λέγεις. 

ςφι Ψ Ἀ ᾿ Ἂ , 

ἡδὲ δὲ χαὶ δὴ “αμπιτὼ προσέρχεται. 
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΙ͂ 

ὦ φιλτάτη “άχαινα χαῖρε “Ζαμπιτοῖ. 
οἷον τὸ κάλλος γλυχυτάτη σου φαίνεται. 
ΚΙ - -“" » 

ὡς δ᾽ εὐχροεῖς, ὡς δὲ σφριγᾷ τὸ σῶμά σου. 
κἂν ταῦρον ἄγχοις. 

ΔΑΜΠΙΤΩ 
΄ 2 2 ὦ ᾿ ν ΨΩᾺ 

μάλα γ᾽ οἰῶ ναὶ τῶ σιὼ 
, ν ν κ Ἀ ΠΩ." 

γυμνάδδομαι γὰρ χαὶ ττοτὲ πυγὰν ἀλλομαι. 



ἈΝΥΣΕΣΈΕΡΑΊΤΗ τ 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ὡς δὴ χαλὸν τὸ χρῆμ᾽ ἔχεις τῶν τιτϑίων. 

ΛΑΜΠΙΤΩ 
δ Τ- “2 , νας : ΄ 
ἀπερ ἱερεῖον τοί μα υποψαλασσεέξτε. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
2 ϑο. ἐς - ς , ἡδὶ δὲ ποδαπή ᾿σϑ' ἡ νεᾶνις ἁτέρα; 86 

ΛΑΜΠΙΤΩ 

πρέσβειρά τοι ναὶ τὼ σιὼ βοιωτία 
ἵχει ποϑ' ἀμέ. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
γὴ μὰ Δία Βοιωτία, 

χαλόν γ᾽ ἔχουσα τὸ πεδίον. 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

χαὶ νὴ “ία 

χομψότατα τὴν βληχώ γε τταρατετιλμένη. 
ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

τίς δ᾽ ἁτέρα παῖς; 90 
ΔΑΜΠΙΤΩ 
χαΐα ναὶ τὼ σιώ, 

Κορινϑία δ᾽ αὖ. 
ΔΥΣΙΣΤΡΑΆΤΗ 

χαΐα νὴ τὸν 4Φία 
δήλη ᾽στὶν οὖσα ταυταγὶ χἀντευϑενί. 

ΔΑΜΠΙΤΩ 
τίς δ᾽ αὖ ξυναλίαξε τόνδε τὸν στόλον 

τὸν τᾶν γυναιχῶν; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ἢ δ᾽ ἐγώ. 
ΔΑΜΠΙΤΩ 

εὐσιδδέ τοι 
ὅ τι λῆς ποϑ᾽ ἁμέ. φ σι 

ΜΎΡΡΙΝΗ 
νὴ “ὦ ὦ φίλη γύναι, 

, - " “ὦ « 3. 2 , 

λέγε δῆτα τὸ σπουδαῖον ὃ τι τοῦτ᾽ ἐστί σοι. 
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

ἡ» 2 » ᾿ ᾿ Ρ] -" Ἁ 

λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. πρὶν λέγειν δ᾽, ὑμᾶς τοδὲ 
Ρ] ωΖ ᾿ ᾿ 

ἐπερήσομαί τι μιχρόν. 
ΜΥΡΡΙΝῊ 

« , , 

ὁ τι βούλει γε σύ. 
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ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 
τοὺς πατέρας οὐ τιοϑεῖτε τοὺς τῶν παιδίων 

- ΄ 3 ν ΟΥ̓ “ 
ἐπὶ στρατιᾶς ἀπόντας; εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
ὃ γοῦν ἐμὸς ἀνὴρ ττέντε μῆνας ὦ τάλαν 

, ΄, , , 

ἄπεστιν ἐπτὶ Θράχης φυλάττων Εὐχράτη. 
ΜΥΡΡΙΝΗ 

ὃ δ᾽ ἐμός γε τελέους ἑπτὰ μῆνας ἐν Πύλῳ. 
ΛΑΜΠΙΤΩ 

ς 3. 95 ΄ ΕΣ Β] - - 27 ΄ 

ὃ δ᾽ ἐμός γα χαἴΐχα ᾽χ τᾶς ταγᾶς ἔλση ποχώ, 
πορπαχισάμενος φροῦδος ἀμτυτάμενος ἔβα. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μοιχοῦ καταλέλειπται φειψάλυξ. 
2:5: τ Χ τ το » ΄ 
ἐξ οὗ γὰρ ἡμᾶς πιρούδοσαν Μιλήσιοι, 
οὐχ εἶδον οὐδ᾽ ὄλισβον ὀχτωδάχτυλον, 
ὃς ἣν ἂν ἡμῖν σχυτίνη ᾿πιχουρία. 
22. 7 ἊΝ ΟΥ̓ ΡῚ ᾿ “ ᾿ ἀν ἘΈΡΥ. ἐϑέλοιτ᾽ ἂν οὖν, εἰ μηχανὴν εὑροιμ᾽ ἐγώ, 
μδι᾿ ἐμοῦ καταλῦσαι τὸν πόλεμον; 

ΜΥΡΡΙΧῊ 
γὴ τὼ ϑεώ" 

3. ἊΣ ὡν ὉΧ ὃ 27 , 2 

ἐγὼ γὰρ ἂν χἂν εἴ μὲ χρείη τοὐγχυχλον 
τουτὶ χαταϑεῖσαν ἐμπιεῖν αὐϑημερόν. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
2 Ν , 2 ἋἊ ») ς ν - -» 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἂν χἂν ὡσπερεὶ ψῆτταν δοχῶ 
δοῦναι ἂν ἐμαυτῆς παραταμοῦσα ϑήμισυ. 

ΛΑΜΠΊΤΩ 
ἐγὼ δὲ χαί χὰ ποττὸ Ταὔγετον ἄνω 
ἔλσοιιι ὄρος, αἱ μέλλοιμί γ᾽ εἰράναν ἰδῆν. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
΄ 7 ..ν . , Ν , 

λέγοιμ᾽ ἂν" οὐ δεῖ γὰρ χεχρύφϑαι τὸν λόγον. 

ἡμῖν γὰρ ὦ γυναῖχες, εἴττερ μέλλομεν 
, ἣ , ’ ΡΙ 

ἀναγχάσειν τοὺς ἄνδρας εἰρήνην ἄγειν, 
ἀφεχτέ᾽ ἐστὶ 

ΜΥΡΡΙΧΗ 
τοῦ; φράσον. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ δι 
σοιήσετ᾽ οὖν; 

΄ τὰ " ) - ᾿ ᾿ 

σάσαισιν ὑμῖν ἐστὶν ἀποδημῶν ἀνήρ. 



ΔΎΣΙΣ ΡΆΤΗ 

ΜΥΡΡΙΝΗ͂ 
ποιήσομεν, κἂν ἀποθανεῖν ἡμᾶς δέῃ. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ἀφεχτέα τοίνυν ἐστὶν ἡμῖν τοῦ τιέους. 
τί μοι μεταστρέφεσϑε; ποῖ βαδίζετε; 

αὗται τί μοιμυᾶτε χἀναγεύετε; 
τί χρὼς τέτραπται ; τί δάκρυον χατείβεται; 
ποιήσετ᾽ ἢ οὐ ποιήσετ᾽; ἢ τέ μέλλετε; 

ΜΎΡΡΙΝΗ 
2 ὟΝ ΄ 3 2 » ἐε , ς , 

οὐχ ἂν ποιήσαιμ᾽, ἀλλ΄ ὁ πόλεμος ἑρπτέτω. 
᾿ ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

μὰ 4 οὐδ᾽ ἐγώ γ᾽ ἄν, ἀλλ᾽ ὃ πόλεμος ἑρπέτω. 
ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

ταυτὶ σὺ λέγεις ὦ ψῆττα; καὶ μὴν ἄρτι γε 
ἔφησϑα σαυτῆς κἂν τταραταμεῖν ϑῆμισυ. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
" . , 

ἄλλ ἄλλ δ τι βούλει" χἄν με χρῇ διὰ τοῦ πυρὸς 
τ βαδίζειν" τοῦτο μᾶλλον τοῦ πέους. 

ν 3 ͵ , 

οὐδὲν γὰρ οἷον ὠ φίλη “Τυσιστράτη. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

τί δαὶ σύ; 
ΜΥΡΡΙΧῊ 

2 " ΄ μὴ - ΄ 

χαγὼ βούλομαι διὰ τοῦ πυρός. 
, ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ὦ παγχατάπυγον ϑημέτερον ἅτταν γένος. 

2 εν 2 -" ᾿ οὐκ ἑτὸς ἀφ᾽ ἡμῶν εἰσιν αἱ τραγῳδίαι. 
2 , - ᾿ ΄, οὐδὲν γάρ ἔσμεν τελὴν Ποσειδῶν καὶ σχάφη. 

2 ᾿Ξ ΟὟ , , . . 5» ΄ 
ἀλλ᾽ ὦ φίλη “άχαινα, σὺ γὰρ ἐὰν γένῃ 

΄ 2 - ν - ΄, , 

μόνη μετ᾽ ἐμοῦ, τὸ πρᾶγμα σωσόμεσϑ᾽ ἔτι" 
ξυμιψήφισαί μοι. 

ΔΑΜΠΙΤΩ 
χαλεπὰ μὲν ναὶ τὼ σιὼ 

-- «ς - , -Ψ " 

γυναῖχας ὑπνῶν ἐστ᾽ ἄνευ ψιωλᾶς μόνας. 
«“ ΄ πος - ν ΄ ᾿ ΕἸ 

ὅμως γὰ μάν᾽ δεῖ τᾶς γὰρ εἰράνας μάλ᾽ αὐ. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

1 ’ Ν ΄, ΄ ΄ 

ὦ φιλτάτη σὺ καὶ μόνη τούτων γυνή. 
ΚΑΛΟΝΙΚῊ 

2 , τ . , 
εἰ δ᾽ ὡς μάλιστ᾽ ἀπεχοίμεϑ᾽ οὗ σὺ δὴ λέγεις, 
. . , “ω ν᾿ ᾶΪ 
ὃ μὴ γένοιτο, μᾶλλον ἂν διὰ τουτογὶ 
γένοιτ᾽ ἂν εἰρήνη; 

19 

190 

140 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 
’, Ν Ἁ ΄ 

σιολύ γε νὴ τὼ ϑεώ. 

εἰ γὰρ χαϑήιμιεϑ' ἔνδον ἐντετριμιμέναι, 
χᾶν τοῖς χιτωνίοισι τοῖς ἀμοργίνοις 
γυμναὶ σπιαρίοιμεν δέλτα τταρατετιλμέγαι, 

΄ , ᾿ν - 

στύοιντο δ᾽ ἄνδρες χἀπιϑυμοῖεν σπλεχοῦν, 
ΟΣ ὡς οχ ᾿ ἢ ΠΡ ΟΡ ᾿ 
ἡμεῖς δὲ μὴ προσείμεϑ' ἀλλ᾽ ἀπεχοίμεϑα, 

ἊΝ ΄ ϑιδυϑι , : ΕἸ 
σπονδὰς ποιήσαιντ᾽ ἂν ταχέως, εὖ οἶδ᾽ ὅτι. 

ΛΑΜΠΙΤΩ 
ς “- , - ,Ἥ( , Ν - , 
ὃ γῶν Μενέλαος τᾶς Ἑλένας τὰ μᾶλά πᾷᾳ 

-- “Δ 25 2 πὸ τὸ Ἢ ,ὔ 
γυμνᾶς παραϊδὼν ἐξέβαλ᾽, οἰῶ, τὸ ξίφος. 

ΚΑΛΟΧΊΚΗ 
» 5. ὉᾺ 3 , οὐ 42 Ὁ Ὁ 21 , 

τί δ᾽ ἣν ἀφίωσ᾽ ἄνδρες ἡμᾶς ὠ μέλε; 
ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

τὸ τοῦ Φερεχράτους, χύνα δέρειν δεδαρμένην. 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

φλυαρία ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ μεμιμημένα. 
ἐὰν λαβόντες δ᾽ ἐς τὸ δωμάτιον βίᾳ 
ἕλχωσιν ἡμᾶς; 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ἀντέχου σὺ τῶν ϑυρῶν. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
ἐὰν δὲ τύπτωσιν, τί; 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
σιαρέχειν χρὴ χαχῶς. 

Β] Ν "7 ΄ «ς οἹ - λ ΄ 

οὐ γὰρ ἔνι τούτοις ἡδονὴ τοῖς πρὸς βίαν. 
κἄλλως ὀδυνᾶν χρή" χἀμέλει ταχέως “τάνυ 

τ , 2 2 ΄ ἀπεροῦσιν. οὐ γὰρ οὐδέποτ᾽ εὐφρανϑήσεται 
ἁνήρ, ἐὰν μὴ τῇ γυναικὶ συμφέρῃ. 

ΜΥΡΡΙΧΗ͂ 
ΕΣ ν α«- - -" 32 - Σ - 

εἴ τοι δοχεῖ σφῷν ταῦτα, χημῖν ξυνδοχεῖ. 

ΛΑΜΠΙΤΩ 
χαὶ τὼς μὲν ἁμῶν ἄνδρας ἁμὲς πείσομες 
παντᾷ διχαίως ἄδολον εἰράναν ἄγειν" 
τὸν τῶν ᾿σαναίων γα μὰν ῥυάχετον 
σπᾷ χά τις ἀμηιξίσειεν αὖ μὴ πλαδδιῆν; 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 4 
ἡμεῖς ἀμέλει σοι τά γε τιαρ᾽ ἡμῖν τιξίσοψιεν. 



ΛΥΣΕΣΨΡΆΤΥΗ 81 
ΛΑΜΠΙΤΩ 

2 Ὡ ΄ ᾿᾿ ᾿», ι ΄ 
οὐχ ἃς πόδας χ᾽ ἔχωντι ταὶ τριήριες, 
χαὶ τὠργύριον τώβυσσον ἢ πὰρ τᾷ σιῷ. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
2 2 γ»ν ν “7 . , 

ἀλλ᾽ ἔστι καὶ τοῦτ εὖ παρεσχευασμένον" 17ὅ 
χαταληψόμεσϑα τὴν πόλιν γὰρ τήμερον. 
ταῖς πρεσβυτάταις γὰρ προστέταχται τοῦτο δρᾶν, 
ἕως ἂν ἡμιεῖς ταῦτα συντιϑώμεϑα, 

ϑύειν δοχούσαις καταλαβεῖν τὴν ἀχρόπολιν. 
ΔΑΜΠΙΤΩ 

΄ 2 ΞΡ ν᾿ Α - μι ΄ - 
χιάντ᾽ εὑ χ᾽ ἔχοι, χαὶ τᾷδε γὰρ λέγεις καλῶς. 180 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
τί δῆτα ταῦτ᾽ οὐχ ὡς τάχιστα “αμπιτοῖ 
ξυνωμόσαμεν, ὅπως ἂν ἀρρήχτως ἔχῃ; 

ΛΑΜΠΙΤΟ 
,ὔ Ν Α ΄“΄ ς 2 ’, 

σάρφαινε μὰν τὸν ὅρχον, ὡς ὀμιόμεϑα. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

καλῶς λέγεις. ποῦ ᾽σϑ' ἡ Σχύϑαινα; ποῖ βλέπεις; 
ϑὲς ἐς τὸ πρόσϑεν ὑπτίαν τὴν ἀσπίδα, 180 
καί μοι δότω τὰ τόμιά τις. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
“υσιστράτη 

ἢ  «ὶ ε ’ π΄ κ - 

τίν ὀρχον ὀρχώσεις ποϑ' ἡμᾶς; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

δντινα; 
Ρ] 2 , 59 ΄“ ν ΡῚ ΄ , 

εἰς ἀσπίδ᾽, ὥσπερ φασὶν Αἰσχύλος ποτέ, 

μηλοσφαγούσας. 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
ν , ᾿ ᾽, 

μὴ σύ γ᾽ ὦ “υσιστράτη 
3 , ’, ’ , 

εἰς ἀσπίδ᾽ ὀμόσης μηδὲν εἰρήνης πέρι. 190 
ΛΑΥ̓ΣΙΣΤΡΑΤΗ 

, 3 τ , Ἂν ΠΝ “ 
τίς ἂν οὖν γένοιτ᾽ ἂν ὅρχος; 

ΚΑΔΟΧΝΙΚΗ͂ 
εἰ λευχόν ποϑεν 

[4 - , 2 ᾿ 

ἵππον λαβοῦσαι τόμιον ἐντεμοίμεϑα. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

- Ν [ὠ 

ποῖ λευχὸν ἵππον; . . ᾿ 
3 3 - , 

- νὸς 4. ἀλλὰ πῶς ὑμούμεϑα 

ἡμεῖς; 
Ανβιοριαηὶς υοἱ. 11. θ 
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ΜΥΡΡΙΝΗ͂ 
, ,2) ΡᾺῚ 

ἐγώ σοι νὴ 4, ἣν βούλῃ, φράσω. 
- ΄, ἡ , ς ΄ 

ϑεῖσαι μέλαιναν χύλιχα μεγάλην ὑπτίαν, 
μηλοσφαγοῦσαι ϑάσιον οἴνου σταμνίον 

32 ἘΨ {φῚ 

ὁμόσωμεν ἐς τὴν χύλιχα μὴ ᾿πιχεῖν ὕδωρ. 
ΔΑΜΠΠΤΩ 

- - ΑΥ [4 2» ς ἃ ,ὕ 

φεῦ δᾶ τὸν ὄρχον ἄφατον ὡς ἑπαινίω. 
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

’, ἵ, ’ ΒΩ Ἂ , 

φερέτω χύλιχά τις ἔνδοϑεν χαὶ σταμνίον. 
ΚΑΛΟΝΙΚΗ͂ 

ΕῚ Ξ, “ 
ὠ φίλταται γυναῖχες, ὃ χεραμὼν ὅσος. 

ΜΥΡΡΙΝΗ 
΄ " 2 2 Ν ς , 

ταύτην μὲν ἂν τις εὐϑὺυς ἡσϑείη λαβών. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

χαταϑεῖσα ταύτην προσλαβοῦ μοι τοῦ χάπρου. 
δέσποινα Πειϑοῖ χαὶ χύλιξ φιλοτησία, 
τὰ σφάγια δέξαι ταῖς γυναιξὶν εὐμεγής. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
ΠῚ 5 3 ; “ εὔχρων γε ϑαΐμα καττοπυτίζει. καλῶς. 

ΛΑΜΠΙΤΩ 
χαὶ μὰν ποτόδδει γ᾽ ἁδὺ ναὶ τὸν Κάστορα. 

; ΜΥΡΡΙΧΗ 
ἐᾶτε πρώτην μ᾽ ὦ γυναῖχες ὀμνύναι. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
᾿ . 2 , 2 ἘΝ . γι 

μὰ τὴν “φροδίτην οὐκ ἐάν γε μὴ λάχῃς. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

λάζυσϑε πᾶσαι τῆς χκύλιχος ὦ “αμπιτοῖ" 
λεγέτω δ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν μέ ἅπερ ἂν κἀγὼ λέγω" 
« ἊΣ ᾿ ε , 
ὑμεῖς δ᾽ ἐπομιεῖσϑε ταὐτὰ κἀμτιεδώσετε. 

, ᾿ , ͵ 

οὐχ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε μοιχὸς οὐτ᾽ ἀνήρ 
ΚΑΛΟΝΙΚΗ͂ 

2 2) 2 " », ᾿" σι δ. ὁ Ἁ οὐχ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε μοιχὸς οὔτ᾽ ἀνήρ 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

[42 Ν 2 ΝῚ ’ 2 ’ , ὅστις πρὸς ἐμὲ πρόσεισιν ἐστυχώς. λέγε. 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

« "ἢ , : 

ὅστις πρὸς ἐμὲ πρόσεισιν ἐστυχκώς. “ταπταῖ 
{τ , ὔ, ν» , 5 , ὑχιολύεταί μου τὰ γόνατ᾽ ὦ «“υσιστράτη. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 
, 2 ’ ΄ . , οἴχοι δ᾽ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον 



ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ͂ 
οἴχοι δ᾽ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
χροχωτοφοροῦσα χαὶ κεχαλλωπισμένη, 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
χροχωτοφοροῦσα χαὶ κεχαλλωττισμένη, 

ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 
« ϑᾺ ἘῸΝ - ,η ΄ 

ὕπεως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ μάλιστά μου" 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

΄“ Ὁ ει. « 2 - ΄ ᾽ Ξ 

ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ μάλιστά μου 
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ͂ 

797) Ὦ τς. Ξ 2 ᾿ βο δε ρα , 
χοὐδέποϑ' ἑχοῦσα τἀνδρὶ τὠμῷ πείσομαι. 

ΚΑΛΔΟΧΊΚΗ 
2.9.» ω ς« - 2 ᾿ 32 - ᾿ χοὐδέποϑ' ἑχοῦσα τἀνδρὶ τὠμῷ πείσομιαι. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
γν » Υ  κΑΝ ΒΕ Σ 
ἐὰν δέ μ᾽ ἄχουσαν βιάζηται βίᾳ, 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
, Ρ] , "" γῚ 

ἐὰν δέ μ᾽ ἀἄχουσαν. βιάζηται βίᾳ, 
ΑΥ̓ΣΙΣΤΡΑΤΗ 

χαχῶς παρέξω χοὐχὶ πιροσχινήσομαι. 
: ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

χαχῶς παρέξω χοὐχὶ προσχινήσομαι. 
ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

2 - " ΄ 

οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὼ περσιχά. 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

ΗΝ ν ον γ Ἂς - Ἁ ΄ 

οὗ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὼ περσιχά. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

2 ͵ , - δον ΟΣ" , 
οὐ στήσομαι λέαιν᾽ ἐπὶ τυροχνήστιδος. 

ΚΑΛΟΝΊΚΗ 
2 ’ , "ἐδ. ἈΦ. μ 

οὐ στήσομαι λέαιν ἐπὶ τυροχνήστιδος. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ως, Δ 5 - ᾿ ΄ ».3 δὰ ταῦτ ἐμπεδοῦσα μὲν πίοιιι᾽ ἐντευϑενί 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

ἀἷν Ὁ ὦ - " , 2 2 ’ 

ταῦτ ἐμπεδοῦσα μιὲν τείοιμ΄ ἐντευϑενί" 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

Υ̓ ᾿ [4 - ὴ " 

εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐμπλῇϑ᾽ ἡ κύλιξ. 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

] Ἁ , « ΕῚ - ς ψν ἃ ῥς ᾿ - 

εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐμπλῇϑ᾽ ἡ κύλιξ. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

΄ 3 ἐς Ξ - - 

συνεπομνυϑ υμεῖς ταῦτα πᾶσαι; 
ΜΥΡΡΙΝῊ 

νὴ Δία. 
ἰὸς 

᾿ϑ ιῷ Θ 

τῷ τῷ ῶι 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 
Κρ δι} Ν ’ , 

φέρ᾽ ἐγὼ καϑαγίσω τῆνδε. 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

τὸ μέρος γ᾽ ὦ φίλη, 
ὅπως ἂν ὠμὲεν εὐϑὺς ἀλλήλων φίλαι. 

ΛΑΜΠΙΤΩ 
᾽ὕ ς , 

240 «τίς ὠλολυγᾶ; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

3. 8 -. 3 ς Ν 3 

τοῦτ᾽ ἐχεῖν οὐγὼ Δλεγον" 
αἱ γὰρ γυναῖχες τὴν πόλιν τὴν τῆς ϑεοῦ 
» ΄ 2 ᾿Ξ -»" 
δὴ χατειλήφασιν. αλλ᾽ ὦ “αμπιτοῖ 

ν Ν , ᾿ ν νυ τὰν τα 3: , 
σὺ μὲν βάδιζε καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῖν εὑ τίϑει, 

Ἁ "ΑΨ « ΄ ’ 2. "ἰξ » 2 ,ὔ 

τασδὶ δ᾽ ὁμήρους χαταλιφ᾽ ἡμῖν ἐνϑαδί" 
940 ἡμεῖς δὲ ταῖς ἄλλαισι ταῖσιν ἐν πόλει 

ξυνεμβάλωμεν εἰσιοῦσαι τοὺς μοχλούς. 
ΚΑΛΟΝΊΚΗ 

» 2 9 ε - ΄ ΒΩ 

οὔχουν ἐφ᾽ ἡμᾶς ξυμβοηϑήσειν οἴει 
τοὺς ἄνδρας εὐϑύς; 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
2 , 2 -" ᾽, 

ὀλίγον αὐτῶν μοι μέλει. 
οὗ γὰρ τοσαύτας οὔτ᾽ ἀπειλὰς οὔτε πῦρ 
[4 Ξ, Ὁ Ἐ "ΞΕ; - Ν ; 

200 ἡξουσ᾽ ἔχοντες ὥστ᾽ ἀνοῖξαι τὰς πύλας 
ταύτας, ξὰν μὴ ᾿φ᾽ οἷσιν ἡμεῖς εἴπομεν. 

ΚΑΛΟΝΙΚΗ͂ 
μὰ τὴν Ἀφροδίτην οὐδέττοτέ γ᾽" ἄλλως γὰρ ἂν 
ἄμαχοι γυναῖχες καὶ μιαραὶ χεχλήμεϑ' ἄν. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
χώρει “ράχης, ἡγοῦ βάδην, εἰ καὶ τὸν ὦμον ἀλγεῖς 
κορμοῦ τοσουτονὶ βάρος χλωρᾶς φέρων ἕλάας. 
ἢ πόλλ᾽ ἄελπτ᾽ ἔνεστιν ἐν τῷ μαχρῷ βίῳ φεῦ, 
ἐπεὶ τίς ἄν ποτ᾽ ἤλπισ᾽ ὦ Στρυμόδωρ᾽ ἀκοῦσαι 

260 γυναῖχας, ἃς ἐβόσχομεν 

χατ᾽ οἶχον ἐμφανὲς χαχόν, 
χατὰ μὲν ἅγιον ἔχειν βρέτας, 
κατὰ δ᾽ ἀχρόττολιν ἐμὰν λαβεῖν, 
μοχλοῖς δὲ καὶ κλήϑροισι 

260 τὰ προπύλαια παχτοῦν; 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα πρὸς πόλιν σπεύσωμεν ὦ Φιλοῦργε, 

206 ---2θ -ΞΞ 27] ---280 
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ὕνως ἂν αὐταῖς ἐν χύχλῳ ϑέντες τὰ πρέμνα ταυτί, 
ὅσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτ᾽ ἐνεστήσαντο χαὶ μετῆλθον, 
μίαν τιυρὰν νήσαντες ἐμπρήσωμεν αὐτόχειρες 
πάσας ὑτιὸ ψήφου μιᾶς, πτρώτην δὲ τὴν “ύχωνος. 
οὐ γὰρ μὰ τὴν Δήμητρ᾽ ἐμοῦ ζῶντος ἐγχανοῦνται" 
ἐπεὶ οὐδὲ Κλεομένης, ὃς αὐτὴν κατέσχε πρῶτος, 

ἀπῆλθεν ἀνψιάλαχτος, ἀλλ᾽ 
ὅμως λαχωνιχὸν πνέων 
ᾧχεϑ᾽ ὅτιλα παραδοὺς ἐμοί, 
σμιχρὸν ἔχων πάνυ τριβώνιον, 
σινῶν ῥυπῶν ἀπαράτιλτος, 
ἕξ ἐτῶν ἄλουτος. 
οὕτως ἐπολιόρχησ᾽ ἐγὼ τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον ὠμῶς 
ἐφ᾽ ἑπτακαίδεχ᾽ ἀσπίδας πρὸς ταῖς πύλαις καϑεύδων. 

τασδὲ δὲ τὰς Εὐριπίδη ϑεοῖς τε πᾶσιν ἐχϑρὰς 
ἐγὼ οὐκ ἄρα σχήσω παρὼν τολμήματος τοσούτου; 
μή νυν ἔτ᾽ ἐν τετραπτόλει τοὐμὸν τροπαῖον εἴη. 
ἀλλ᾽ αὐτὸ γάρ μοι τῆς ὅδοῦ 
λοιττόν ἐστι χωρίον 
τὸ πρὸς πόλιν τὸ σιμόν, οἵ σπουδὴν ἔχω" 
χώπως ποτ᾽ ἐξαμπρεύσομεν 
τοῦτ᾽ ἄνευ κανϑηλίου. 
ὡς ἐμοῦ γε τὼ ξύλω τὸν ὦμον ἐξιπώχατον᾽" 
ἀλλ᾽ ὅμως βαδιστέον, 
χαὶ τὸ πῦρ φυσητέον, 
μή μ᾽ ἀποσβεσϑὲν λάϑῃ πρὸς τῇ τελευτῇ τῆς ὁδοῦ. 
φῦ φῦ. 

ἰοὺ ἰοὺ τοῦ χαποῦ. 
ὡς δεινὸν ὦναξ Ἡράχλεις 
προσπεσόν μ᾽ ἐκ τῆς χύτρας 
ὥσπερ χύων λυττῶσα τὠφϑαλμὼ δάχνει" 
χἄστιν γε λήμνιον τὸ τιῦρ 
τοῦτο πάσῃ μηχανῇ. 
οὐ γὰρ ἄν ποϑ' ὧδ᾽ ὀδὰξ ἔβρυχε τὰς λήμας ἐμοῦ. 
σπεῦδε τιρόσϑεν ἐς πόλιν 
χαὶ βοήϑει τῇ ϑεῷ. 

3860-- 290---296- ϑ0ῦ 

280 

τῷ εῷ φ 

8900 



80 ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 

ἢ πότ᾽ αὐτῇ μᾶλλον ἢ νῦν ὦ “άχης ἀρήξομεν; 
φῦ φῦ. 

8056 ἰοὺ ἰοὺ τοῦ καινοῦ. 
τουτὶ τὸ τιῦρ ἐγρήγορεν ϑεῶν ἕχατι χαὶ ζῇ. 
οὔχουν ἂν, εἰ τὼ μὲν ξύλω ϑείμεσθα πρῶτον αὐτοῦ, 
τῆς ἀμπέλου δ᾽ ἐς τὴν χύτραν τὸν φανὸν ἐγχαϑέντες 
ἅψαντες εἶτ᾽ ἐς τὴν ϑύραν χριηδὸν ἐμιπτέσοιμεν; 

510. χἂν μὴ καλούντων τοὺς μοχλοὺς χαλῶσιν αἱ γυναῖχες, 
ἐιτιμσεράναι χρὴ τὰς ϑύρας καὶ τῷ χαπνῷ πιέζειν. 
ϑώμεσϑα δὴ τὸ φορτίον. φεῦ τοῦ χαπνοῦ βαβαιάξ. 
τίς ξυλλάβοιτ᾽ ἂν τοῦ ξύλου τῶν ἐν Σάμῳ στρατηγῶν; 
ταυτὶ μὲν ἤδη τὴν ῥάχιν ϑλίβοντά μου πέπαυται., 

810 σὸν δ᾽ ἔργον ἐστὶν ὦ χύτρα τὸν ἄνϑραχ' ἐξεγείρειν, 
τὴν λαμπιάδ᾽ ἡμμένην ὅγτως πιρώτιστ᾽ ἐμοὶ προσοίσεις. 

δέσποινα Νίχη ξυγγενοῦ τῶν τ᾽ ἐν πόλει γυναιχῶν 
τοῦ νῦν παρεστῶτος ϑράσους ϑέσϑαι τροπαῖον ἡμᾶς. 

ΧΟΡῸΣ ΓΥΝΑΙΚΟΝ 
λιγνὺν δοχῶ μοι χαϑορᾶν καὶ χαπνὸν ὦ γυναῖχες 

ὥσττερ πυρὸς χαομένου" σπευστέον ἐστὶ ϑᾶττον. 
σέτου τιέτου Νιχοδίχη, 
πρὶν ξμτιεττρῆσϑαι Καλύχην 

[Ὁ] ιῷ φΦ 

τὲ χαὶ Κρίτυλλαν περιφυσήτω 
ὑπό τε γόμων ἀργαλέων 

820 ὑπό τε γερόντων ὀλέϑρων. 
ἀλλὰ φοβοῦμαι τόδε, μῶν ὑστερόπους βοηϑώ. 

γῦν δὴ γὰρ ἐμσυλησαμένη τὴν ὑδρίαν χνεφαία 
μόλις ἀπτὸ χρήνης ὑπ΄ ὄχλου καὶ ϑορύβου χαὶ πατάγου 

χυτρείου, 
ν ΄ ΕΣ , 

880 δούλῃσιν ὠστιζομένῃη 

, Ω9᾽ ς , 

στιγματίαις ϑ', ἁἀρπαλέως 

ἀραμένη ταῖσιν ἐμαῖς 
δημότισιν χαομέναις 

φέρουσ᾽ ὕδωρ βοηϑῶ. 
900 ἡχουσὰ γὰρ τυφογερογ- 

ΕΣ Ν Ε ᾿ 

τας ἄνδρας ἔρρειν, στελέχη 

921 --- 894--- 588--- 949 
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φέροντας ὥσπερ βαλανεύσοντας 
ἐς πόλιν ὡς τριτάλαντον βάρος, 
δεινότατ᾽ ἀτιειλοῦντας ἐπῶν 

ὡς πυρὶ χρὴ τὰς μυσαρὰς γυναῖχας ἀνθραχεύειν" 
ἃς ὦ ϑεὰ μή ποτ᾽ ἐγὼ πιμπραμένας ἴδοιμι, 

᾿) , ᾿ »" ,ὔ ς ἡ 79 Α ΓΕ. 

ἀλλὰ πολέμου χαὶ μανιῶν ῥυσαμένας “Βλλάδα καὶ πολίτας, 
ἐφ᾽ οἵσπερ ὦ χρυσολόφα 
σὰς πολιοῦχ᾽ ἔσχον ἕδρας. 
χαί σε χαλῶ ξύμμαχον ὦ 

Τριτογένει᾽, ἤν τις ἐχεί- 
γας ὑποπίμπρῃσιν ἀνήρ, 
ΦέθεΡ ὕδωρ μεϑ; ἡμῶν. 
ἔασον ὦ. τουτὶ τί ἦν; ὦνδρες πόνῳ πτιονηροί" 
οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν χρηστοί γ᾽ ἔδρων οὐδ᾽ εὐσεβεῖς τάδ᾽ ἄνδρες. 

ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΌΝΤΩΝ 
᾿" Ἁ - :- ΙΝ - - 2 «Ὁ ᾿Ν ν 7 “ ᾿ 

τουτὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἡμῖν ἰδεῖν ἀπροσδόχητον ἤχει 
ἑσμὸς γυναιχῶν οὑτοσὶ ϑύρασιν αὖ βοηϑεῖ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚῸΝ 
τί βδύλλεϑ᾽ ἡμᾷς; οὔ τί που πολλαὶ δοχοῦμεν εἶναι; 
χαὶ μὴν μέρος γ᾽ ἡμῶν δρᾶτ᾽ οὔτιω τὸ μυριοστόν. 

ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
ὦ Φαιδρία ταύτας λαλεῖν ἐάσομεν τοσαυτί; 
οὐ περικατᾶξαι τὸ ξύλον τύπτοντ᾽ ἐχρῆν τιν᾽ αὐταῖς; 

ΧΟΡῸΣ ΓΥΝΑΙΚΟΝ 
ϑώμεσθϑα δὴ τὰς χάλτπιδας χἠμεῖς χαμᾶζ᾽, ὅπως ἂν 
ἢν προσφέρῃ τὴν χεῖρά τις μὴ τοῦτό μ᾽ ἐμποδίζῃ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΌΝΤΩΝ 
εἰ νὴ 4 ἤδη τὰς γνάϑους τούτων τις ἢ δὺς ἢ τρὶς 
ἔχοιμεν ὥσπερ Βουπάλου, φωνὴν ἂν οὐχ ἂν εἶχον. 

ΧΟΡῸΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
χαὶ μὴν ἰδοὺ πταταξάτω τις στᾶσ᾽ ἐγὼ τιαρέξω, 

χοὺ μή ποτ᾽ ἄλλη σου χύων τῶν ὄρχεων λάβηται. 
ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

εἰ μὴ σιωπήσει, ϑενών σου ᾿χχοχχιῶ τὸ γῆρας. 
ΧΟΡῸΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 

ἅπτου μόνον Στρατυλλίδος τῷ δαχτύλῳ τιροσελϑών. 
ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΌΝΤΩΝ 

᾿ ἌΝ - ᾿Ξ , ,΄ Μ᾿ ’ 5 ᾿ 
τί δ᾽ ἣν σποδῶ τοῖς χονδύλοις; τέ μ᾽ ἐργάσει τὸ δεινόν; 

910 
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δὃ ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΧΟΡῸΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
βούκουσά σου τοὺς πλεύμονας καὶ τἄντερ᾽ ἐξαμήσω. 

ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
οὐχ ἔστ᾽ ἀνὴρ Εὐριπίδου σοφώτερος ποιητής" 
οὐδὲν γὰρ ὡδὶ ϑρέμμ᾽ ἀναιδές ἐστιν ὡς γυναῖχες. 

ΧΟΡΟΣ ΤΥΎΝΑΙΚΩΝ 
8τ0 αἰρώμεϑ᾽ ἡμεῖς ϑοὔδατος τὴν χάλπιν ὦ Ῥοδίππη. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
τί δ᾽ ὦ ϑεοῖς ἐχϑρὰ σὺ δεῦρ᾽ ὕδωρ ἔχουσ᾽ ἀφίχου; 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν ᾿ 
τί δαὶ σὺ πῦρ ὦ τύμβ᾽ ἔχων; ὡς σαυτὸν ἐμπυρεύσων; 

ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
ἐγὼ μὲν ἵνα νήσας πυρὰν τὰς σὰς φίλας ὑφάψω. 

ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΑΙΚΟΝ 
ἐγὼ δέ γ᾽ ἵνα τὴν σὴν πυρὰν τούτῳ χατασβέσαιμι. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
816 τοὐμὸν σὺ τεῦρ κατασβέσεις; 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
τοὔργον τάχ᾽ αὐτὸ δείξει. 

ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
οὐχ οἶδά σ᾽ εἰ τῇδ᾽ ὡς ἔχω τῇ λαμπάδι σταϑεύσω. 

ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΑΙΚΩΝ 
εἰ δύμμα τυγχάνεις ἔχων, λουτρόν γ᾽ ἐγὼ παρέξω. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
ἐμοὶ σὺ λουτρὸν ὦ σαπρά; 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
χαὶ ταῦτα νυμφικχόν γξ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
ἤχουσας αὐτῆς τοῦ ϑράσους; 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
ἐλευϑέρα γάρ εἰμι. 

ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
880 σχήσω σ᾽ ἐγὼ τῆς νῦν βοῆς. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔϑ'᾽ ἡλιάζει. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
ἔμσίρησον αὐτῆς τὰς χόμας. 

ΧΟΡῸΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
σὸν ἔργον ὠχελῷε. 
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ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
, ’, 

οἴμοι τάλας. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 

μῶν ϑερμὸν ἦν; 
ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

-.. ἢ ὑΨ, 2 ΄ - 

στοῖ ϑερμόν; οὐ παύσει; τέ δρᾷς; 
ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΑΙΚΟΝ 

ἄρδω σ᾽ ὅπως ἀμβλαστανγεῖς. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

2 2 ΕΥ̓, ἄν ΣΟΥ ΄ ἀλλ᾽ αὐός εἰμ᾽ ἤδη τρέμων. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 

οὐχοῦν ἐπειδὴ ττῦρ ἔχεις, σὺ χλιανεῖς σεαυτόν. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

ΞΕ Στ - - ς ν 
ἀρ᾽ ἐξέλαμψε τῶν γυναιχῶν ἡ τρυφὴ 
χὠ τυμττανισμὸς χοὶ πυχνοὶ σαβάζιοι, 
ὃ τ᾽ ἀδωνιασμὸς οὗτος οὑτιὶ τῶν τεγῶν, 

Ἕ , ΄ 

οὗ ᾽γώ ποτ᾽ ὧν ἤχουον ἐν τὐἠχχλησίᾳ; 890 
»" ΠΝ - ΟΝ Κν, Η , 

ἔλεγε δ᾽ ὃ μὴ ὥρασι μὲν Δημόστρατος 
-»" 2 , ς Ἁ »“- ’, 

πλεῖν ἐς Σικελίαν, ἡ γυνὴ δ᾽ ὀρχουμένη 
«ς  κοὰ Γ 2 ΄, ς ᾿ ΄ 

αἰαῖ Ἄδωνιν φησίν, ὃ δὲ Ζημόστρατος 
ἔλεγεν δητλίτας χαταλέγειν Ζαχυνϑίων" 
ἣ δ᾽ ὑποτειτωχυῖ᾽ ἡ γυνὴ ᾽πὶ τοῦ τέγους 896 
“χόπτεσϑ᾽ δωνιν᾽ φησίν" ὃ δ᾽ ἐβιάζετο 
ὃ ϑεοῖσιν ἐχϑρὸς καὶ μιαρὸς Χολοζύγης. 

- 7 - , 

τοιαῦτ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν ἐστιν ἀχολαστάσματα. 
ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΟΝ 

, - Ἁ δ - 

τέ δῆτ᾽ ἂν εἰ πύϑοιο καὶ τὴν τῶνδ᾽ ὕβριν; 
, ,ὔ - ,ὔ 

αἱ τἄλλα ϑ᾽ ὑβρίχασι χὰχ τῶν χαλπίδων 400 
ΒῚ ς -" «“ ᾿. ΄, 

ἔλουσαν ἡμᾶς, ὥστε ϑαϊἰματίδια 
σείειν πάρεστιν ὥσπερ ἐνεουρηχότας. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
γὴ τὸν Ποσειδῶ τὸν ἁλυχὸν δίχαιά γε. 
« , 

ὅταν γὰρ αὐτοὶ ξυμπονηρευώμεϑα 
ταῖσιν γυναιξὶ χαὶ διδάσχωμεν τρυφᾶν, 400 

τ Ἱ9Ὲ, 2 2 - , , 

τοιαῦτ᾽ ἀπο αὑτῶν βλαστάνει βουλεύματα. 

οἱ λέγοιιεν ἐν τῶν δημιουργῶν τοιαδί" 
ὦ χρυσοχόε τὸν ὅρμον ὃν ἐπιεσχεύασας, 
3 , - » , ὀρχουμένης μου τῆς γυναιχὺς ἑσπέρας 

ῶ9: ο οι 
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ς ’, ΒΡ] , ᾽ -“ ’ 

410 ἢ βάλανος ἐχπέπτωχεν ἐχ τοῦ τρήματος. 
Ἢ 5. , 2 - ΄ 

ἐμοὶ μὲν οὖν ἔστ᾽ ἐς Σαλαμῖνα τιλευστέα" 
᾿) νυ Ν , ΄ , , 

σὺ δ᾽ ἣν σχολάσῃς, πάσῃ τέχνῃ πρὸς ἑστιέραν 
2 »" }] ,΄ Ν Ω ,."; ον ε, ἑλϑὼν ἐχείνῃ τὴν βάλανον ἐνάρμοσον. 

΄ λ ΄ 

ἕτερος δέ τις πρὸς σχυτοτόμον ταδὶ λέγει 
᾿, ᾿ , , 3 ΄ 

41ῦ γεανίαν χαὶ πέος ἔχοντ᾽ οὐ πεαιδιχόν" 
ὦ σχυτοτόμε μου τῆς γυναιχὸς τοῦ ττοδὸς 
τὸ δαχτυλίδιον στιέζει τὸ ζυγὸν 
[4407] ς " » - -.“}7 “ εἶ -» ᾿ 

αϑ' ἁπαλὸν ὑν᾽ τοῦτ οὖν σὺ τῆς μεσημβρίας 
2 ων , ΄“ ΡΒ) γ , 2 

ἑλϑὼν χάλασον, ὄττως ἂν ευρυτέρως ἔχῃ. 
450 τοιαῦτ᾽ ἀττήντηχ᾽ ἐς τοιαυτὶ πράγματα, 

[4 ΄ ΄, 

ὕτε γ᾽ ὧν ἐγὼ πρόβουλος, ἐχπορίσας ὅπως 
χωπῆς ἔσονται, τἀργυρίου νυνὶ δέον, 
ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἀττοχέχλῃμαι ταῖς ᾿τύλαις. 
3542 2 ᾿ 5} τ , , » , 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔργον ἑστάναι. φέρε τοὺς μοχλούς, 
Ξ [4, Ρ}} 2 Ν » [42 2 Ν , 

435 ὅπως ἂν αὐτὰς τῆς ὕβρεως ἐγὼ σχέϑω. 
, , 3 , π τὉ ε ν ΄ 

τί χέχηνας ὦ δύστηνε; ποῖ δ᾽ αὖ σὺ βλέπεις, 
2 φ" »" 35Ὶ.42 » -Ὁ - 

οὐδὲν τιοιῶν ἀλλ᾽ ἢ χαπηλεῖον σχοττῶν; 
2 ς , ΄ ᾿ . δα ᾿ ΄ 

οὐχ ὑποβαλόντες τοὺς μοχλοὺς ὑπὸ τὰς ττύλας 
2 “ 2 ΄ 2 ῸΣ ᾿ 2 ᾿ 
ἐγτεῦϑεν ἐχμοχλεύσετ᾽; ἐνθενδὴ δ᾽ ἐγὼ 

430 ξυνεχμοχλεύσω. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ΔῸΣ ᾿9 ΄ : 
μηδὲν ἐχμοχλεύετε 

-»ὔ 2 ΄ " - - 

ἐξέρχοιιαι γὰρ αὐτομάτη. τί δεῖ μοχλῶν; 
- «- “- ΡΒ} - » 

οὐ γὰρ μοχλῶν δεῖ μᾶλλον ἢ νοῦ καὶ φρενῶν. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
χὴ ,9. τ ΟΥ̓ . γι -- 2 9 ς ξό Α͂ 

ἄληϑες ὦ μιαρὰ σύ; ποῦ ᾿σϑ' ὁ τοξότης; 
ξυλλάμβαν᾽ αὐτὴν κὠπί ὺ χεῖρε δεῖ ξυλλάμιβαν᾽ αὐτὴν κωπίσω τὼ χεῖρε δεῖ. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ἿΞ γ " Ν ν 2 " -» ’ 

48ὅ εἴ τὰἀρα νὴ τὴν ρτεμιν τὴν χεῖρά μοι 
», ᾽ ΄ ΝᾺ ἢ 
ἄχραν προσοίσει, δημόσιος ὧν κλαύσεται. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
»' τί 2 “ , ἔδεισας οὗτος; οὐ ξυναρπάσει μέσην 
χαὶ σὺ μετὰ τούτου χανύσαντε δήσετον; 

ΓΥΝΗ 
Υ̓͂ ΡΣ ἐ" ν , ὃ ΄ ἣ» 

εἰ τάρα γὴ τὴν Πανόροσον ταυτῇ μόνον 
ὩΝ -.Ψ“τ 3 -» - 

410 τὴν χεῖρ᾽ ἐπιβαλεῖς, ἐπιχεσεῖ πατούμενος. 
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ΠΡΟΒΟΥ͂ΔΟΣ 
) ΄ 3 2 - -« 2 ΄-. ΞΞ ΞΖ ᾿ 

ἰδού γ᾽ ἐπιχεσεῖ. στοῦ στιν ἕτερος τοξότης; 
΄ ΄ ΄ χα τς ΚΉΙΣ τ 

ταύτην προτέραν ξύνδησον, ὁτιὴ χαὶ λαλεῖ. 
ΓΥΧΗ Β 

᾽ » ν ΄ Ψ' νΣ ῳ. 3 ς ον 

εἴ τᾶρα νὴ τὴν Φωσφορον τὴν χεῖρ ἄχραᾶν 

ταύτῃ προσοίσεις, χύαϑον αἰτήσεις τάχα. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

τουτὶ τί ἦν; ποῦ τοξότης; ταύτης ἔχου. 410 
σπαύσω τιν᾽ ὑμῶν τῆσδ᾽ ἐγὼ τῆς ἐξόδου. 

ΤΥΝΗ Γ 
εἴ τἄρα νὴ τὴν Ταυροπόλον ταύτῃ πρόσει, 
ἐχχοχχιῶ σου τὰς στενοχωχύτους τρίχας. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
. , ἀν ἫΣ ΞΡ ε Ἶ 

οἴμοι καχοδαίμων" ἐπιλέλοιφ᾽ ὃ τοξότης. 
- ΄ ς ΄ - ἀτὰρ οὐ γυναιχῶν οὐδέποϑ᾽ ἔσϑ᾽ ἡττητέα 410 

ΡΞ ΎΘ α- , - ᾿] τα ΕΥ̓ τ'.,., ὦ 

ἡμῖν" ὁμόσε χωρῶμιεν αὐταῖς ὦ Σχύϑαι 
ξυνταξάμενγοι. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
γὴ τὼ ϑεὼ γνώσεσϑ᾽ ἄρα 

ὕτι χαὶ τταρ᾽ ἡμῖν εἰσι τέτταρες λόχοι 
μαχίμων γυναικῶν ἔνδον ἐξωπλισμένων. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΔΟΣ 
ἀποστρέφετε τὰς χεῖρας αὐτῶν ὦ Σχύϑαι. “δῦ 

᾿ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

ὦ ξύμμαχοι γυναῖχες ἐχϑεῖτ᾽ ἔνδοϑεν, 
ὠ στιερμαγοραιολεχιϑολαχανοττώλιδες, 
ὦ σχοροδοπανδοχευτριαρτοϊτώλιδες, 

] [4 Ἂ 2 2 ’ 7 ΟΝ ΡΒ] δὺς 

οὐχ ἕλξετ᾽, οὐ παιήσετ᾽, οὐχ ἀράξετε; 
ΗΝ ΄ 

οὐ λοιδορήσετ᾽, οὐχ ἀναισχυντήσετε; 400 
γαύεσϑ᾽, ἐπαναχωρεῖτε, μὴ σχυλεύετε. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
οἴμ᾽ ὡς χαχῶς ττέπιραγέ μου τὸ τοξιχόν. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
2 Ν ᾽, .] 32» ’ 2 " ’ , 

ἀλλὰ τί γὰρ ῴου; πότερον ἐπὶ δούλας τινὰς 
« ᾿ , 

ἤχειν ἐνόμισας, ἢ) γυναιξὶν οὐχ οἴει 
χολὴν ἐνεῖναι; 40ῦ 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
ν . ν , ᾿ "ἡ 

νὴ τὸν πόλλω χαὶ μάλα 
ΕῚ 

πολλήν γ᾽, ἐάνπερ τιλησίον χάπηλος ἢ. 
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ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
ὦ πόλλ᾽ ἀναλώσας ἔπη πρόβουλε τῆσδε τῆς γῆς, 
τί τοῖσδε σαυτὸν ἐς λόγον τοῖς ϑηρίοις συνάπτεις; 

αν Ν το ν - » , 

οὐχ οἶσϑα λουτρὸν οἷον αἵδ᾽ ἡμᾶς ἔλουσαν ἄρτι 
ἐν τοῖσιν ἱματιδίοις, καὶ ταῦτ᾽ ἄνευ χονίας; 

ΧΟΡῸΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
2 ἊΣ "2 2 . , “- , 5, τω ἀλλ᾽ ὦ μέλ᾽ οὐ χρὴ προσφέρειν τοῖς τιλησίοισιν εἰχῇ 

ἘΞ . - - » 3... νὴ 
τὴν χεῖρ᾽" ἐὰν δὲ τοῦτο δρᾷς, χυλοιδιᾶν ἀνάγχη. 
2 ΓΎΡΗ, δὴ ς 32 ν ΄ “ ΄ Ω“ 

ἐπεὶ ϑέλω ᾿γὼ σωφρόνως ὥσττερ χόρη καϑῆσϑαι, 
λυποῦσα μηδέν᾽ ἐνθαδί, κινοῦσα μηδὲ κάρφος, 

, ͵ κ , γ , 
ἢν μή τις ὥσπερ σφηχιὰν βλίττη μὲ χαρεϑίζῃ. 

ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
(ὁ Ζεῦ τί ποτε χρησόμεϑα τοῖσδε τοῖς χνωδάλοις; 

2 δὴ ΡΞ 58 ΄ 9 2 ν , 

οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀνεχτέα τάδ᾽, ἀλλὰ βασανιστέον 
τόδε σοι τὸ πάϑος μετ᾽ ἐμοῦ 
“ , , κ κ᾿ 
ὃ τι βουλόμεναί ποτε τὴν Κραναὰν 
χατέλαβον, ἐφ᾽ ὅ τι τε 
μεγαλόπετρον ἄβατον ἄἀχρόπολιν 
ἱερὸν τέμενος. 
2 3. Ὁ ΄ ἽΝ ἋΣ , ᾿ ’, ΄ 2 , 

ἀλλ᾽ ἀνερώτα χαὶ μὴ τιξίϑου καὶ ττρόσφερε ττάντας ἐλέγχους, 

ὡς αἰσχρὸν ἀκωδώνιστον ἐᾶν τὸ τοιοῦτον πρᾶγμα μεϑέντας. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

χαὶ μὴν πάντων τοῦτ᾽ ἐπιϑυμῶ νὴ τὸν 4“ία πρῶτα πυ- 
ϑέσϑαι, 

[42 , , ΄ ς - 3 ’ - 

ὁ τι βουλόμεναι τὴν πόλιν ἡμῶν ἀπεχλήσατε τοῖσι μο- 
χλοῖσιν. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 
ἵνα τἀργύριον σῶν παρέχοιμεν χαὶ μὴ πολεμοῖτε δι᾽ αὐτό. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΔΟΣ 
διὰ τἀργύριον πολεμοῦμεν γάρ; 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
καὶ τἄλλα γε πάντ᾽ ἐχυχήϑη. 

ἵνα γὰρ Πείσανδρος ἔχοι χλέπτειν χοὶ ταῖς ἀρχαῖς ἐτπι- 
ἔχοντες, 

ΟΣ Σ. . ΞἾΒ ΕΓ. « 2 57 - Α᾽ “ 
ἀεί τινα χορχορυγὴν ἑἕχύχων. οἱ δ᾽ οὖν τοῦδ᾽ οὔνεχα 

δρώντων 
« , ς " . ΡῚ ΄ ξ᾽, Ὁ 2 , Ἁ { ὁ τι βούλονται" τὸ γὰρ ἀργύριον τοῦτ᾽ οὐχέτι μὴ καὕ- 

ἕλωσιν. 
410 --- 488 -- Ὁ ΕἸ ---ὖ ι8 
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ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
ἀλλὰ τί δράσεις; 

ΔΥΣΙΣΤΡΑΆΤΗ 
τοῦτό μ᾽ ἐρωτᾷς; ἡμεῖς ταμιεύσομεν αὐτό. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
ὑμεῖς ταμιεύσετε τἀργύριον; 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
τέ δὲ δεινὸν τοῦτο νομίζεις; 

, , Ὁ ,ὔ ς - 

οὐ χαὶ τἄνδον χρήματα πάντως ἡμεῖς ταμιεύομεν ὑμῖν; 490 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

2 3 2 2 ΄ 

ἄλλ᾽ οὐ ταῦτόν. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

πῶς οὐ ταὐτόν; 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

πολεμητέον ἔστ᾽ ἀπτὸ τούτου. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ἀλλ᾽ οὐδὲν δεῖ πρῶτον πολεμεῖν. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΔΟΣ 

πῶς γὰρ σωϑησόμεϑ' ἄλλως; 
ΑΥ̓ΣΙΣΤΡΑΤΗ 

ἡμεῖς ὑμᾶς σώσομεν. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

ὑμεῖς; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ἡμεῖς μέντοι. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

σχέτλιόν γε. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

τ ΄ ὡς σωϑήσει, χἂν μὴ βούλῃ. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

δεινόν γε λέγεις. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ : . 

ἀγαναχτεῖς, 
2 » δὴ ας, δὶ ᾿ “ - ἀλλὰ ποιητέα ταῦτ᾽ ἐστὶν ὅμως. ὅ00 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
.Ὶ ᾿. “ 3 ἂἃἕν , 

νὴ τὴν Ζήμητρ᾽ ἄδιχόν γε. 
ἀόες. ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

σωστέον ὠ τᾶν. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

χεὶ μὴ δέομαι; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

- 4) « "Ἢ Ἁ ἀμ λα Αἱ 

τοῦδ᾽ οὕνεχα χαὶ πολὺ μᾶλλον. 
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ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

ἘΝ τῷ; " 4 δὴ - , - 2 2 ’ 2 , ὑιιἵν δὲ πόϑεν περὶ τοῦ πολέμου τῆς τ᾽ εἰρήνης ἐμέλησεν; 
ς ; ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ἡμεῖς φρασομεὲν. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
λέγε δὴ ταχέως, ἵνα μὴ χλάῃς. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ Ε ; 
ἀχροῶ δή, 

κ Α -» “ , ϊ 

χαὶ τὰς χεῖρας πειρῶ χατέχειν. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι" χαλεπὸν γὰρ 
δ0ῦ ὑπὸ τῆς ὀργῆς αὐτὰς ἴσχειν. 

ΤΥΝΗ Α 
χλαύσει τοίνυν πολὺ μᾶλλον. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
τοῦτο μὲν ὦ γραῦ σαυτῇ ᾽χρωξας" σὺ δέ μοι λέγε. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ταῦτα. ποιήσω. 

« κι ΑΝ " ΄ ΄ ᾿Ὶ ’ 2 ΄ ) ς - 

ἡμεῖς τὸν μὲν τερότερον πόλεμον χαὶ χρόνον ἡνεσχόμεϑ' ὑμῶν 
ς " ΄ - ἐπ , - 3 - [4 9.5 - 

ὑπὸ σωφροσύνης τῆς ἡμετέρας τῶν ἀνδρῶν αἀττ ἑποιεῖτε. 
2 Ν »,. "Ὁ κα “-“ 2 2 ΄, , » Ξ ς -“ 

οὐ γὰρ γρύζειν εἰαϑ'᾽ ἡμᾶς. χαίτοὺχ ἠἡρέσχετέ γ᾽ ἡμᾶς. 
9. 3» Ὁ , - - 

510 ἀλλ᾽ ἠσθανόμεσϑα χαλῶς ὑμῶν" χαὶ πολλάχις ἔνδον ἂν 
οὖσαι 

. , , Ξ - - Ρ Ε- 
ἠχούσαμεν ἂν τι χαχῶς ὑμᾶς βουλευσαμένους μέγα τπερᾶγμα" 

3, 2 3.. ὙΞῷ -" γ ς - 2 ΄ 3. ΟΝ, , 

εἶτ᾽ ἀλγοῦσαι τἄνδοϑεν ὑμᾶς ἐπιανηρόμεϑ' ἂν γελάσασαι, 
τί βεβούλευται περὶ τῶν σπονδῶν ἐν τῇ στήλῃ π᾿αραγράψαι 
ἌΡ ἀαθνιν ΠΝ, , ἐφ τς Ῥ Δ πον ἂν τ ἀν εν νι ς ὟΣ 
ἐν τῷ δήμῳ τήμερον ὑμῖν; τί δὲ σοὶ ταῦτ᾽; ἡ δ᾽ ὃς ἂν ἁνήρ. 

οι οὐ σιγήσει; κἀγὼ ᾿σίγων. 
ΓΥΝΗ 

2 2 2 ὉΝ 2 ΄ ἌΣ : , 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἔγὼω ποτ᾿ ἐσίγων. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΔΟΣ 

Ἂ ὟΝ 2, ζέ 3 ἊΨ Χ 2 ,ὕ τι χἂν ᾧμωζές γ᾽, εἰ μὴ “σίγας. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ Γ 

ν ΕΣ 2. 3» ΡΟΣ 

τοιγὰρ ἔγωγ᾽ ἔνδον ἐσίγων. 
[42 , ΄ ΄ 3.3 ΄ ΒΞ ΩΝ ς ως 

εὐονς ἕτερόν τι πονηρότερον βούλευμ᾽ ἕπτεπυσμεϑ' ἂν ὑμῶν 
τ 15 ΤΑ 3 ἜΡΡΕΙ » ἘΘΠΕΙΟῚ ἘΤ , Ω9 δὸ εἶτ᾽ ἠρόμεϑ'᾽ ἄν πῶς ταῦτ᾽ ὠνερ διαπεραττεσϑ ὦ 

ἀνοήτως; 
ὃ δέ μ᾽ εὐθὺς ὑποβλέψας ἂν ἔφασχ᾽, εἰ μὴ τὸν στήμονα νήσω, 

590 ὀτοτύξεσθαι μαχρὰ τὴν χεφαλήν" σπτόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι 
μελήσει. 
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ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
ὀρϑῶς γε λέγων νὴ “ὦ ἐχεῖνος. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
σεῶς ὀρϑῶς ὦ χαχόδαιμον, 

εἰ μηδὲ χαχῶς βουλευομένοις ἐξῆν ὑμῖν ὑποϑέσϑαι; 
ὅτε δὴ δ᾽ ὑμῶν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς φανερῶς ἠχούομεν ἤδη, 
οὐχ ἔστιν ἀνὴρ ἐντῇ χώρᾳ; μὰ 4 οὐ δῆτ᾽, εἶφ᾽ ἕτερός τις" 
μετὰ ταῦϑ' ἡμῖν εὐθὺς ἔδοξεν σῶσαι τὴν λλάδα χοινῇ 30 
ταῖσι γυναιξὶν συλλεχϑείσαις. “πτοῖ γὰρ καὶ χρῆν ἀναμεῖναι; 
ἢν οὖν ἡμῶν χρηστὰ λεγουσῶν ἐϑελήσητ᾽ ἀνταχροᾶσϑαι 
χἀντισιωτιᾶν ὥσπερ χἠμεῖς, ἐπτανορϑώσαιμεν ἂν ὑμᾶς. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
ὑμεῖς ἡμᾶς; δεινόν γε λέγεις χοὺ τλητὸν ἔμοιγε. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
, 

σιωττα. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ ᾿ 

σοί γ᾽ ὦ χατάρατε σιωττιῦ ᾽γώ, καὶ ταῦτα χάλυμμα φο- 580 

ρούσῃ 
Ἁ ᾿ , ’ , 

σερὶ τὴν κεφαλήν; μή νυν ζῴην. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

2 2 2 πέ ἄσο ΑΥ , , γ 

ἀλλ᾽ εἰ τοῦτ᾽ εἰ ππόδιόν σούστιν, 
σιαρ᾽ ἐμοῦ τουτὶ τὸ χάλυμμα λαβὼν 
ἔχε καὶ ττερίϑου περὶ τὴν χεφαλήν, 
ποτ σνασα. ᾿ -. ΄- 

ΓΥΧΗ ΔΑ 

ΤΥΝΗ Β 
χαὶ τουτονγὶ τὸν χαλαϑίσχον. 

Σ ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
χαταὰ ξαίνειν ξυζωσάμενος 

χυάμους τρώγων" 
πόλεμος δὲ γυναιξὶ μελήσει. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
2 , 5. ᾿Ὑ πο ἂν τον - " “ υ" ἀπταίρετ᾽ ὦ γυναῖχες ἀπττὸ τῶν χαλπίδων, ὅπως ἂν 

σι ῷ ΓῚ 

ἐν τῷ μέρει χὴμεῖς τι ταῖς φίλαισι συλλάβωμεν. 540 
᾿ ὃᾺ , » 3 , 

ἔγωγε γὰρ ἂν οὔτιοτε χάμοιμι᾽ ἂν ὀρχουμένη, 
2 3. Ἢ , ᾿ , 

οὐδὲ γόνατ᾽ ἂν χόπος ἕλοι μὲ χαματηρὸς ἄν" 
3 2 - , 

ἐθέλω δ᾽ ἐπὶ πᾶν ἰέναι 
ν - 5᾽ 5 - « 3 τ 

μετὰ τῶνδ᾽ ἀρετῆς . . ἕνεχ᾽ αἷς 
ὃ91 --- 88 -- δ98--Ο07 
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ἔνε φύσις, ἔνι χάρις, 
ἔνε ϑράσος, ἕνι δὲ σοφόν, ἕνι φιλόπολις 

ἀρετὴ φρόνιμος. 
ἀλλ ὦ τηϑῶν ἀνδρειοτάτη χαὶ μητριδίων ἀχαληφωῶν : ἤπσῦ 9 ) “αὐ Μμήτρ » ἡ λοῦς 

ὩΣ 2 - Ν , 7 , ν -»" » τῷ χωρεῖτ᾽ ὀργῇ χαὶ μὴ τέγγεσϑ'" ἔτι γὰρ νῦν οὔρια ϑεῖτε. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ἀλλ᾽ ἤνπερ ὕ τε γλυχύϑυμος Ἔρως χὴ χυτιρογένει᾽ “φροδίτη 
ἵμερον ἡμῶν κατὰ τῶν κόλπων χαὶ τῶν μηρῶν κατατινεύσῃ, 
χατ᾿ ἐντείνῃ τέτανον τερπνὸν τοῖς ἀνδράσι χαὶ δοπαλισμούς, 

5 Γ ς - 2 Δ τ (Ὁ: “ « 4 

οἰμιαέ πτοτὲ “Ζυσιμάχας ἡμᾶς ἕν τοῖς Ελλησι χαλεῖσϑαι. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

τί ποιησάσας; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ἢν παύσωμεν πρώτιστον μὲν ξὺν ὅπλοισιν 
ἀγοράζοντας καὶ μαινομένους. 

ΓΥΧΗ 
γὴ τὴν τταφίαν “φροδίτην. 

ΔΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 
γῦν μὲν γὰρ δὴ κἂν ταῖσι χύτραις καὶ τοῖς λαχάνοισιν 

ὁμοίως 
περιέρχονται χατὰ τὴν ἀγορὰν ξὺν ὅπλοις ὥσπερ χορύ- 

βαντες. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

γὴ Φία" χρὴ γὰρ τοὺς ἀνδρείους. 
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 

καὶ μὴν τό γε πρᾶγμα γέλοιον, 
ὅταν ἀσπίδ᾽ ἔχων χαὶ γοργόνα τις χᾷτ᾽ ὠνῆται κοραχίνους. 

ΤΥΧΗ Α ᾽ 
γὴ 4Φί ἐγὼ γοῦν ἄνδρα κομήτην φυλαρχοῦντ᾽ εἶδον ἐφ᾽ ἵππου 
ἐς τὸν χαλχοῦν ἐμβαλλόμενον πεῖλον λέκεϑον παρὰ γραός" 
ἕτερος δ᾽ αὖ Θρᾷξ πέλτην σείων χἀχόντιον ὥσπερ ὃ Τηρεύς, 
ἐδεδίσχετο τὴν ἰσχαδόπωλιν καὶ τὰς δρυττετεῖς χατέπινεν. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
Ὁ πιῦς οὖν ὑμεῖς δυναταὶ παῦσαι τεταραγμένα πράγματα ραγ 

πολλὰ 
2 - ΄ Α -» 

ἐν ταῖς χώραις χαὶ διαλῦσαι; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

φαύλως πάνυ. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ ΕΝ 

πῶς; ἀπόδειξον. 
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ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ω χλ “1. ἰ(ἢ ΚΡ ,΄ Η δὸ λ 2 - 
ὥσπερ χλωστῇρ᾽, ὅταν ἡμῖν ἢ τεταραγμένος, ὧδὲ λαβοῦσαι, 

- - ,: »" " ): )} - 

ὑπενεγχοῦσαι τοῖσιν ἀτράχτοις τὸ μὲν ἐνταυϑὶὴ τὸ δ᾽ ἐχεῖσε, 
οὕτως χαὶ τὸν πόλεμον τοῦτον διαλύσομιεν, ἣν τις ἑάσῃ, 

κ ᾿ - ν ν .} ἀεί 

διενεγχοῦσαι διὰ πρεσβειῶν τὸ μὲν ἐνταυϑὶ τὸ δ᾽ ἐχεῖσε. ὃ 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

3.5.3. Ὁ ΝΕ ν ’ " ἂν 5, “ , ὃ » 

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ χλωστήρων χαὶ ἀτράχτων πράγματα δεινὰ 
΄ ἀντ, Ζιτ ὦ 

παύσειν οἴεσϑ' ὦ ἀνόητοι; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

χἂν ὑμῖν γ᾽ εἴ τις ἐνῆν νοῦς, 
2 - 2 Ω -" ς , 2 , 7). «“ 

ἐχ τῶν ἐρίων τῶν ἡμετέρων ἑπολιτεύεσϑ' ἂν ἁπαντα. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

. φ 

»- ΄ ΓΑ 12 χεῶς δή; φέρ᾽ ἴδω. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

γιερῶτον μὲν ἐχρῆν, ὥσττερ πόχου ἐν βαλανείῳ 
ἐχπλύναντας τὴν οἰσπώτην, ἐχ τῆς τιόλεως ἐπὶ χλίνης δτὸ 
ἐχραβὸϑίζειν τοὺς μοχϑηροὺς καὶ τοὺς τριβόλους ἀπολέξαι, 
χαὶ τούς γε συνισταμένους τούτους χαὶ τοὺς πιλοῦντας ἑαυτοὺς 

ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖσι διαξῆναι χαὶ τὰς χεφαλὰς ἀποτῖλαι" 
εἶτα ξαίνειν ἐς χαλαϑίσχον χοινὴν εὔνοιαν ἅπαντας, 
χαταμιγνύντας τούς τε μετοίχους χεἴ τις ξένος ἢ φίλος ὑμῖν, 580 
χεΐ τις ὀφείλῃ τῷ δηιμιοσίῳ, χαὶ τούτους ἐγχαταμῖξαι" 

καὶ νὴ Δία τάς γε πόλεις, ὁπόσαι τῆς γῆς τῆσδ᾽ εἰσὶν 
ἄποιχοι, 

διαγιγνώσχειν ὅτι ταῦϑ' ἡμῖν ὥσπερ τὰ κατάγματα χεῖται 
χωρὶς ἕχαστον᾽ χάτ᾽ ἀπὸ τούτων πάντων τὸ χάταγμα λα- 

βόντας 
δεῦρο ξυνάγειν χαὶ συναϑροίζειν εἰς ἕν, κἄπειτα πτοιῆσαι 580 
τολύπην μεγάλην χάτ᾽ ἐκ ταύτης τῷ δήμῳ χλαῖναν ὑφῆναι. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
οὔχουν δεινὸν ταυτὶ ταύτας ῥαβδίζειν καὶ τολυτιεύειν, 

αἷς οὐδὲ μετῆν πάνυ τοῦ ττολέμου; 
χυδισῦρατ -Ὁ , 

χαὶ μὴν ὠ τταγχατάρατε 
γιλεῖν ἢ γε διτιλοῦν αὐτὸν φέρομεν, τιρώτιστον μέν γε τε- 

χοῦσαι 

χαχηέμιψασαι ταἴδας ὁτιλέτας. 590 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΔΟΣ 

σίγα, μὴ μνησιχαχήσης. 
Αὐἱδιομ]ιαπὶς υοἱ, 1]. τ 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤῚ 
εἶϑ᾽ ἡνίχα χρῆν εὐφρανϑῆναι χαὶ τῆς ἥβης ἀπολαῦσαι, 
μονοχοιτοῦμεν διὰ τὰς στρατιάς. χαὶ ϑημέτερον μὲν ξᾶτε; 
“περὶ τῶν δὲ χορῶν ἐν τοῖς ϑαλάμοις γηρασχουσῶν ἀνιῶμαι. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
οὔχουν χἄνδρες γηράσχουσιν; 

: ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
Ξ ,) 3232η423 ΕΣ Ξ: “ 

μὰ “1 αλλ οὐχ εἰπας ὁμοῖον. 

ὃ μὲν ἥχων γάρ, χἂν ἢ πολιός, ταχὺ παῖδα χόρην γε- 
γάμηχεν" 

- Ν , ΡᾺ ,ὔ 

τῆς δὲ γυναιχὸς σμιχρὸς ὃ καιρός, χἂν τούτου μὴ ᾽πι- 

λάβηται, 
οὐδεὶς ἐϑέλει γῆμαι ταύτην, ὀττευομένη δὲ χάϑηται. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΔΟΣ 
2 32 ὦ »»} -“ Ν 

ἀλλ᾽ ὅστις ἔτι στῦσαι δυνατὸς 
ΑΥ̓ΣΙΣΤΡΑΤΗ 

᾿ ὕ Ν ᾿Ν , 

σὺ δὲ δὴ τέ παϑὼν οὐκ ἀποϑγήσχεις; 
χοιρέον ἔσται" σορὸν ὠγήσει" 
μελιτοῦτταν ἐγὼ καὶ δὴ μάξω. 
λαβὲ ταυτὶ καὶ στεφάνωσαι. 

ΤΎΧΗ 
τὰ " δε: ᾿ 3 νν - 

χαὶ ταυτασὶ δέξαι παρ ἑμοῦ. 
ΤΎΧΗ Β 

χαὶ τουτογγὶ λαβὲ τὸν στέφανον. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

τοῦ δεῖ; τέ ποϑεῖς; χώρει ἧς τὴν ναῦν" 
ὃ Χάρων σε χαλεῖ, 

σὺ δὲ κωλύεις ἀνάγεσϑαι. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

τ Ὁ.) ὩΣ. δὴ - " ’ 2» ΟΣ.) , 

εἶτ᾽ οὐχὶ ταῦτα δεινὰ πάσχειν ἔστ᾽ ἑμιέ; 
Ὶ Ν , ν ᾿Ξ ,ὔ ᾿ 

γὴ τὸν 4 ἀλλὰ τοῖς προβούλοις ἄντιχρυς 
5) ᾿ Ψψ' "Φ ," « ΡΒ 

ἐμαυτὸν ἐπιδείξω βαδίζων ὡς ἔχω. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

-“ ᾿ΕΝ - [4 3, ἶνΝ ᾿ 5 ᾽, μῶν ἐγκαλεῖς ὅτε οὐχὶ προὐϑέμεσϑά σε; 
ἀλλ᾽ ἐς τρίτην γοῦν ἡμέραν σοὶ τυρῷ ττάνυ 
«“ 2ῶ2.ϑᾳ ε - οἡ ’, , ἥξει πταρ᾽ ἡμῶν τὰ τρίτ᾽ ἐπεσχευασμένα. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΌΝΤΩΝ 
8». δ ΕΣ , , οὐχέτ᾽ ἔργον ἐγχαϑεύδειν ὅστις ἔστ᾽ ἐλεύϑερος, 

014--αὋὠὁᾷὡ το ρ90-ἰὔἧ 



ΔΥΣΕΡΡΑΤΕΙ 

ἀλλ᾽ ἐπαποδυώμεϑ᾽ ὠνδρες τουτῳὶ τῷ πράγματι. 
ἤδη γὰρ ὄζειν ταδὶ πλειόνων καὶ μειζόνων 

πραγμάτων μοι δοχεῖ, 
χαὶ μάλιστ᾽ ὀσφραίνομαι τῆς ἹἹππτίου τυραννίδος" 
χαὶ πάνυ δέδοιχα μὴ τῶν “ακώνων τινὲς 
δεῦρο συνεληλυϑότες ἄνδρες ἐς Κλεισϑένους 
τὰς ϑεοῖς ἐχϑρὰς γυναῖχας ἐξεπαίρωσιν δόλῳ 
χαταλαβεῖν τὰ χρήμαϑ'᾽ ἡμῶν τόν τε μισϑόν, 
ἔνϑεν ἔζων ἐγώ. 
δεινὰ γάρ τοι τάσδε γ᾽ ἤδη τοὺς πολίτας νουϑετεῖν, 
χαὶ λαλεῖν γυναῖχας οὔσας ἀσπίδος χαλχῆς πέρι, 

χαὶ διαλλάττειν πρὸς ἡμᾶς ἀνδράσιν “αχωνιχοῖς, 
οἷσι πιστὸν οὐδὲν εἰ μή ττερ λύχῳ κεχηνότι. 
ἀλλὰ ταῦϑ' ὕφηναν ἡμῖν ὦνδρες ἐπὶ τυραννίδι. 
ἀλλ᾽ ἐμοῦ μὲν οὐ τυραννεύσουσ᾽, ἐπεὶ φυλάξομαι 
χαὶ φορήσω τὸ ξίφος τὸ λοιττὸν ἐν μύρτου χλαδί, 
ἀγοράσω τ᾽ ἐν τοῖς ὅπλοις ἑξῆς “ριστογείτονι, 
ὧδέ ὃ ἑστήξω :ταρ᾽ αὐτόν" αὐτὸ γάρ μοι γίγνεται 
τῆς ϑεοῖς ἐχϑρᾶς πατάξαι τῆσδε γραὸς τὴν γνάϑον. 

ΧΟΡῸΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
οὐχ ἄρ᾽ εἰσιόντα σ᾽ οἴχαδ᾽ ἡ τεχοῦσα γνώσεται. 
ἀλλὰ ϑώμεσϑ᾽ ὦ φίλαι γρᾶες ταδὶ πιρῶτον χαμαί. 
ἡμεῖς γὰρ ὦ πάντες ἀστοὶ λόγων χατάρχομεν 
τῇ πόλει χρησίμων" 
εἰκότως, ἐχεεὶ χλιδῶσαν ἀγλ αὥς ἔϑρεψέ͵ 418. 

ἑπτὰ μὲν ἔτη γεγῶσ᾽ εὐθὺς ἠρρηφόρουν᾽ 
εἶτ᾽ ἀλετρὶς ἢ δεχέτις οὖσα τἀρχηγέτι" 
χάτ᾽ ἔχουσα τὸν χροχωτὸν ἄρχτος ἢ βραυρωνίοις" 
χἀχανηφόρουν στοτ᾽ οὖσα παῖς καλὴ ᾿᾽χουσ 
ἰσχάδων ὁρμαϑόν" 
ἄρα προὐφείλω τι χρηστὸν τῇ πόλει παραινέσαι; 
εἰ δ᾽ ἐγὼ γυνὴ τιέφυκα, τοῦτο μὴ φϑονεῖτέ μοι, 
ἢν ἀμείνω γ᾽ εἰσενέγχω τῶν παρόντων τιραγμάτων. 
τοὐράνου γάρ μοι μέτεστι" χαὶ γὰρ ἄνδρας ἐσφέρω, 
τοῖς δὲ δυστήνοις γέρουσιν οὐ μέτεσϑ᾽ ὑμῖν, ἐπεὶ 
τὸν ἔρανον τὸν γενόμενον τταπττῷον ἐχ τῶν μηδικῶν 
εἶτ᾽ ἀναλώσαντες οὐχ ἀντεσφέρετε τὰς ἐσφοράς, 
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ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν διαλυϑῆναι προσέτι κινδυνεύομεν. 
ἄρα γρυχτόν ἐστιν ὑμῖν; εἰ δὲ λυπήσεις τί με, 

- 5] ΄, ἴτε 2 ᾿ , ᾿ , 

τῷδε τἀννήχτῳ πατάξω ᾿γὼ χοϑόρνῳ τὴν γναϑον. 

ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
τ :5} 3 2 ΄, . , ΨΩ ᾿ 

ταῦτ᾽ οὖν οὐχ ὕβρις τὰ πράγματ᾽ ἐστὶ 
ΓΙ δῦ ὁ 2 , -- ᾿ - - 

γιολλή; κἀπιδώσειν μοι δοχεῖ τὸ χρῆμα μᾶλλον. 
Ρ] ο 5.3) ΄ Ἁ - δι ΡΣ ΒΡ Ψ Ὁ ΄ 

ἀλλ᾽ ἀμυντέον τὸ πρᾶγμ᾽ ὅστις γ᾽ ἔνορχης ἔστ᾽ ἀνήρ. 
ἀλλὰ τὴν ἐξωμίδ᾽ ἐχδυώμεϑ'᾽, ὡς τὸν ἄνδρα δεῖ 
ἀνδρὸς ὄζειν εὐϑύς, ἀλλ᾽ οὐκ ἐντεϑριῶσϑαι πρέπει. 
ἀλλ᾽ ἄγετε λευχόποδες, οἵπερ ἐπὶ “ειψύδριον ἤλθομεν 

.« ΕἹ , 

ὅτ᾽ ἡμεν ἔτι, 

γῦν δεῖ νῦν ἀνηβῆσαι :τάλιν χἀνατιτερῶσαι 

σπᾶν τὸ σῶμα χαποσείσασϑαι τὸ γῆρας τοδί. 
εἰ γὰρ ἐνδώσει τις ἡμῶν ταῖσδε χἂν σμιχρὰν λαβήν, 
οὐδὲν ἐλλείψουσιν αὗται λιπαροῦς χειρουργίας, 
2 ᾿ -» - , , 

ἀλλὰ χαὶ ναῦς τεχτανοῦνται, χαπιιχειρήσουσ᾽ ἔτι 
- ΟῪ ι΄; »- - [4 

γαυμαχεῖν χαὶ πλεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὥσπερ ᾿ρτεμισία" 
ϑᾺ 2 ’ ᾽, δ ’ὔ 

ἣν δ᾽ ἐφ᾽ ἱππιχὴν τράπωνται, διαγράφω τοὺς ἱππέας. 
ἱχτεικώτατον γάρ ἐστι χρῆμα κἄττοχον γυνή, 

δ ᾽Ν 2 ἊΣ -ἰ , Ξ Ν ΤΕ --" ᾿ 

χοὺχ ἂν ἀπολίσϑοι τρέχοντος" τὰς ὃ Αμαζόνας σχόπει, 

ἃς Μίχων ἔγραψ᾽ ἀφ᾽ ἵππων μαχομένας τοῖς ἀνδράσιν. 
2 Ἁ ᾽, » » , ’ 

ἀλλὰ τούτων χρῆν ἁπασῶν ἐς τετρημένον ξύλον 
΄, ΄ » 3 ΄ 

ἐγχαϑαριιόσαι λαβόντας τουτονὶ τὸν αὐχένα. 
ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΑΙΚῸΝ 

᾽ κ᾿ δ , ΄ 

εἰ νὴ τὼ ϑεώ με ζωπυρήσεις, 
, . 2 - ξ τὰ Χ ΄ χ ΄, 

λύσω τὴν ἐμαυτῆς ὑν ἐγὼ δή, καὶ ποιήσω 
΄, ᾿, ΄ πὸ 3 ἈΒΕΕῚ ν ΄, 

τήμερον τοὺς δημότας βωστρεῖν σ᾽ ἐγὼ ττεχτούμενον. 
2 . - 1 δ - , 
ἀλλὰ χἠμεῖς ὦ γυναῖχες ϑᾶττον ἐχδυώμεϑα, 

ὉᾺ , - 2 , , 

ὡς ἂν ὄζωμεν γυναιχῶν αὐτοδὰξ ὠργισμένων. 
γῦν πρὸς ἔμ᾽ ἴτω τις, ἵνα μή ποτὲ φάγῃ σχόροδα, μηδὲ 

χυάμους μέλανας. 
ς , - τι - , 

ὡς εἰ χαὶ μόνον χαχῶς ἐρεῖς, ὑπερχολῶ γάρ, 
2 , ΄ "2 ’, , 

ἀετὸν τίχτοντα χανϑαρός σε μαιεύσομαι. 
2 χ ς - , ΠΡ Ὸ »Χ 2 ν “- ἃ οὗ γὰρ ὑμῶν φροντίσαιμ᾽ ἄν, ἣν ἐμοὶ ζῇ «Ταμπιτὼ 

[42 ΄ , - 2 ΝΗ 3 7ὔ 
ἢ τε Θηβαία φίλη παῖς εὐγενὴς Ἰσμηνία. 

2) ν ΡΣ ’ 5.) Ἃ ΄, Ν ’ὔ 

οὐ γὰρ ἔσται δύναμις, οὐδ᾽ ἢν ἑπτάκις σὺ Ψηφίσῃ, 

θῦ8 --- 681 ---  083---70ὅ 
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«“ 35: ΄ Ἄ 2 ἢ - , " - ΄ 
ὅστις ὦ δύστην᾽ ἀπήχϑου τιᾶσι καὶ τοῖς γείτοσιν. 
ὥστε χἀχϑὲς ϑήχάτῃ ποιοῦσα σταιγνίαν ἐγὼ τοῦ 

- " " ΄, ΄ 2 - ΄ 

τοῖσι τεαισὶ τὴν ἑταίραν ἐχάλεσ᾽ ἐχ τῶν γειτόνων, 
χεαῖδα χρηστὴν χἀγαπτητὴν ἐκ Βοιωτῶν ἔγχελυν" 
οἱ δὲ πέμψειν οὐχ ἔφασχον διὰ τὰ σὰ ψηφίσματα. 
χοὐχὶ μὴ τεαύσεσϑε τῶν ᾿ψνηφισμάτων τούτων, πρὶν ἂν 

-Ξ “ἡ ΄ Ἔσο νς “7 Ρ 
τοῦ σχέλους λαβών τις ὑμᾶς ἐχτραχηλίσῃ φέρων. Τοῦ 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
ἄνασσα πράγους τοῦδε χαὶ βουλεύματος, 
τί μοι σχυϑρωττὸς ἐξελήλυϑας δόμων; 

ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 
χαχῶν γυναιχῶν ἔργα χαὶ ϑήλεια φρὴν 
ποιεῖ μ᾽ ἄϑυμον περιπατεῖν τ΄ ἄνω χάτω. 

, , ΧΟΡῸΣ ΤΥΝΑΙΚΩΝ 
τί φῇς; τί φῇς; 110 
; ὶ ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ἀληϑῆ, ἀληϑῆ. 

ΧΟΡῸΣ ΤΥΝΑΙΚῸΝ 
,ὔ δ᾽ }] " , γ᾿" - Ἄαταν . ᾿ τί δ᾽ ἐστὶ δεινόν; φράζε ταῖς σαυτῆς φίλαις. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ἀλλ᾽ αἰσχρὸν εἰπεῖν χαὶ σιωπῆσαι βαρύ χρ : ᾿ 3- 

ΧΟΡῸΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
΄ αὐ , ΄ 

μή νύν μὲ χρύψῃης ὃ τι πετόνϑαμεν χαχόν. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

- τ ΄ -- ἡ 7 

βινητιῶμεν, ἡ βράχιστον τοῦ λόγου. 715 
ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΑΙΚΟΝ 

γ"» » 

ἰω Ζεῦ. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

᾿ ον, ὦ Ρ᾽ - ΡῚ 3 “ »" 

τέ Ζῆν ἀυτεῖς; ταῦτα δ᾽ οὖν οὕτως ἔχει. 
ν 3 2 - , 

ἐγὼ μὲν οὖν αὐτὰς ἀποσχεῖν οὐχέτι 
Ὅν» ὧοδ , - - ΄ ΄ 

οἵα τ᾿ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν" ἀποδιδράσχουσι γάρ. 
" ΄ ω»ὕ κ᾿ ᾿ 

τὴν μέν γε πρώτην διαλέγουσαν τὴν ὀπὴν 720 
χατέλαβον ἧ τοῦ Πανός ἔστι ταὐλίον, 
τὴν δ᾽ ἐχ τροχιλίας αὖ χατειλυσπωμένην, 
τὴν δ᾽ αὐτομολοῦσαν, τὴν δ᾽ ἐπὶ στρούϑου μίαν 
ἤδη πέτεσϑαι διανοουμένην χάτω 
ἐς Ὀρσιλόχου χϑὲς τῶν τριχῶν χατέσπασα. τ35 
πάσας τὲ προφάσεις ὥστ᾽ ἀπελϑεῖν οἴχαδε 
ἕλχουσιν. ἡδὲ γοῦν τις αὐτῶν ἔρχεται. 
αὕτη σὺ ποῖ ϑεῖς; 
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Φαῇ Ωι 

ΓΥΧΗ Α 
οἴχαδ᾽ ἐλϑεῖν βούλομαι. 

οἴχοι γάρ ἔστιν ἔριά μοι μιλήσια 
Ἁ - , 

ὑπὸ τῶν σέων χαταχαπτόμενα. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ποίων σέων; 

οὐχ εἶ πάλιν; 
Ξ ΓΥ͂ΝΗ Α 

, ἊΣ ΑΥ 

ἀλλ᾽ ἥξω ταχέως νὴ τὼ ϑεὼ 
“ , 23 - ᾿ , 

ὅσον διαπετάσασ᾽ ἐπὶ τῆς χλίνης μόνον. 
ΔΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ν» , 39...2 ΄, “ 

μὴ διαπετάννυ, μηδ᾽ ἀπέλϑης μηδαμῇ. 
ΓΥΝῊ 

ἀλλ᾽ ἐῶ ᾿πολέσϑαι ταἀρι᾽; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ΡᾺ] ΄ , 

ἣν τούτου δέῃ. 
ΓΥΧΗ Β 

’, 332 , ’, - 2 , 

τάλαιν᾽ ἐγώ, τάλαινα τῆς ἀμοργίδος, 
ἣν ἄλοτπτον οἴχοι καταλέλοιφ᾽. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
[4 ᾿, 

αὕτη τέρα 
2 " Ἂ " " 2 28 ἐπὶ τὴν ἄμοργιν τὴν ἄλοπον ἐξέρχεται. 
χώρει πάλιν δεῦρ᾽. 

ΓΥΝΗ Β 
ἀλλὰ νὴ τὴν Φωσφόρον 

9 ΦΠΩΝ ’ 2 2 , 5. .35 , ἔγωγ᾽ ἀποδείρασ᾽ αὐτίχα μάλ᾽ ἀνέρχομαι. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

᾿ 2 Π ᾽Ὰ ᾿ ΒΩ ἿΞ “οΘο ΄ 

μὴ μαπτοδείρῃης. ἣν γὰρ ἄρξης τοῦδε σύ, 
, ν 2 Α ἜΣ ’ 

ἑτέρα γυνὴ ταὐτὸν ποιεῖν βουλήσεται. 
ΤΥΧΗΤ 

5 , 2 ΡΥ ΡΞ πὰ Ὁ ΧΟ, - , 
ὦ πότνι Εἰλείϑυι ξπίσχες τοῦ τόχου, 

, ΄“ , . " 
ἕως ἂν εἰς ὅσιον μόλω ᾿γὼ χωρίον. 

ΔΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 
τέ ταῦτα ληρεῖς; 

ΓΥΝῊ Γ 
ΕΝ Ἃ , ἴω 

αὐτίχα μάλα τέξομαι. 
ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐχύεις σύ γ᾽ ἐχϑές. 
ΤΥΧῊΓ 

ἀλλὰ τήμιερον... 



ΛΟ ΞΠΣΕΡΊΑΤΡΗ 

ἀλλ᾽ οἴχαδέ μ᾽ ὡς τὴν μαῖαν ὦ “Πυσιστράτη 
ἀπόπεμιψον ὡς τάχιστα. 

᾿ ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
τίνα λόγον λέγεις; 

τέ τοῦτ᾽ ἔχεις τὸ σχληρόν; 
ΓΥΝῊ Γ 

ἄρρεν τταιδίον. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

μὰ τὴν Ἀφροδίτην οὐ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἢ χαλχίον 
ἔχειν τι φαίνει κοῖλον" εἴσομαι δ᾽ ἐγώ. 
ὦ καταγέλαστ᾽ ἔχουσα τὴν ἱερὰν κυνῆν 
χυεῖν ἔφασχες; 

ΤΎΧΗ Τ' 
χαὶ κυῶ γε νὴ Δία. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
τί δῆτα ταύτην εἶχες; 

ΓΥΧΗ Γ 
ἕνα μ᾽ εἰ χαταλάβοι 

ὃ τόχος ἔτ᾽ ἐν πόλει, τέχοιμ᾽ ἐς τὴν κυνῆν 

ἐσβᾶσα ταύτην, ὥσπερ αἱ περιστεραί. 

ΔΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
τί λέγεις; πρροφασίζει" περιφανῆ τὰ πράγματα. 
οὐ τἀμφιδρόμια τῆς χυνῆς αὐτοῦ μενεῖς; 

' ΓΥΝῊ Γ 

ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι ᾽γωγ᾽ οὐδὲ κοιμᾶσϑ᾽ ἐν πόλει, 2 

5 ξ ἜΘ 5 Ξ: . Ἅ: ΄ ἐξ οὐ τὸν ὄφιν εἶδον τὸν οἰχουρόν 7τοτε. 

ΓΥΝΗ Δ 
ἊΣ "Ὁ ν - - , } ΡῚ Γ η 

ἐγὼ δ᾽ ὑττὸ τῶν γλαυχῶν γε τάλαιν᾽ ἀττόλλυμαι 
- 2 ΄ - » ν» 

ταῖς ἀγρυτινέαισε καχχαβαζουσῶν ἀεί. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΙΗ 

ὦ δαιμόνιαι παύσασϑε τῶν τερατευμάτων. 
χ- » ν γ, ΞΜ. δ γο 7 : » 

ποϑεῖτ᾽ ἴσως τοὺς ἄνδρας" ἡμᾶς δ᾽ οὐχ οἴει 
- 3 , 2 ΄ }] Φ 1.9 ὦ 

σοϑεῖν ἐχείνους; ἀργαλέας γ᾽ εὐ οἶδ᾽ ὅτι 
“ ΄ 3 Ρ] ᾿ ) ΕἸ 

ἄγουσι νύχτας. ἀλλ᾽ ἀνάσχεσϑ᾽ ὠγαϑαί, 
καὶ προσταλαιττωρήσατ᾽ ἔτ᾽ ὀλίγον χρόνον, 
ς «ς - - , ὡς χρησμὸς ἡμῖν ἐστιν ἐπιχρατεῖν, ἐὰν 

Ν ΄ , 1: ν ς , 

μὴ στασιάσωμεν" ἔστι δ᾽ ὃ χρησμὸς οὑτοσί. 

109 

μων 

“4 

“ῳΩῚ 

5". 
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ΓΥΝῊ 
Ἂν Τὸ “ Ἃ ἘΝ -, πῇ - 

λέγ᾽ αὐτὸν ἡμῖν ὁ τι λέγει. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
σιγᾶτε δή. 

δ Ὸν Π ΄ χὰ ἸΛΆ 2 “ “- 

ἀλλ᾽ ὁπόταν τιτήξωσι χελιδόνες εἰς ἕνα χῶρον, 
τοὺς ἔποπας φεύγουσαι, ἀπόσχωνταί τε φαλήτων, 

- - , γ , ᾿ ; 

παῦλα χαχῶν ἔσται, τὰ δ᾽ ὑπτέρτερα νέρτερα ϑήσει 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης. 

“, - [“-] 

ΓΥΝῊ Α 
2 , , ΠΌΔΑΣ - 

ἐπάνω χαταχεισόμεϑ' ἡμεῖς; 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
Ἁ - » , 

ἣν δὲ διαστῶσιν χαὶ ἀναπτῶνται πτερύγεσσιν 
Ξ- ἐξ ες ᾿ ᾿ ΄ ἠχέτι δόξ τὸ ἐξ ἱεροῦ ναοῖο χελιδόνες, οὐχέτι δόξει 

, - , Ω: 
ὄρνεον οὐδ᾽ ὁτιοῦν χατατιυγωνέστερον εἶναι. 

ΤΥΝΗ Α 
, 3: ξ ᾿ . »} 2) ΄, « , 

σαφής γ᾽ ὃ χρησμὸς νὴ “Φ΄. ὦ πάντες ϑεοί, 
μή νυν ἀπείπωμεν ταλαιπωρούμεναι, 
ἀλλ᾽ εἰσίωμεν. καὶ γὰρ αἰσχρὸν τουτογὶ 

780 ὦ φίλταται, τὸν χρησμὸν εἰ προδώσομεν. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

- , ) Δᾷ - , 3 , 

μῦϑον βούλομαι λέξαι τιν᾽ ὑμῖν, ὃν στοτ᾽ ἤχουσ᾽ 
ΤΕΣ , 

αὐτὸς ἔτι παῖς ὦν. 
“ γ᾽ , ᾿ , 

οὕτως ἣν νεανίσχος Μελαγνίων τις, 
΄, , 3 ᾽, 

ὃς φεύγων γάμον ἀφίχετ᾽ ἐς ἐρημίαν, 
τς , , 

χὰν τοῖς ὄρεσιν ᾧχει" 
ΞΕ ΡῈ ΄ 

χᾷτ ἐλαγοϑήρει 
’ 

190 τιλεξάμενος ἄρχυς, 

χαὶ χύνα τιν᾽ εἶχεν, 
2 ᾿ - , γ "6 ν ᾿ 

χοὐχέτι χατῆλϑε ττάλιν οἴχαδ᾽ ὑπὸ μίσους. 
οὕτω τὰς γυναῖχας ἐβδελύχϑη 

- - 2 3 τ 

7959 χεῖνος, ἡμεῖς τ΄ οὐδὲν ἧττον 

τοῦ Μελανίωνος οἱ σώφρονες. 

. φ οι 

ΓΈΡΩΝ 
βούυλοιιαί σε γραῦ κύσαι, 

ΓΥΝῊ 
᾿ , 3. κα 3 ν᾽ 

χρόμμυόν τὰρ᾽ οὐχ ἔδει. 

181 --- 804 --- 804-- 828 



ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ΓΕΡΩΝ 
χἀγατείνας λαχτίσαι. 

ΤΎΧΗ 
τὴν λόχμην πολλὴν φορεῖς. 

ΧΟΡΟΣ ΓΤΈΡΟΝΤΩΝ 
χαὶ Μυρωνίδης γὰρ ἦν 
τραχὺς ἐντεῦϑεν μελάμπυ- 
γός τε τοῖς ἐχϑροῖς ἅπασιν, 

ὡς δὲ χαὶ Φορμίων. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 

χἀγὼ βούλομαι μῦϑόν τιν᾽ ὑμῖν ἀντιλέξαι 
τῷ Μελανίωνι. 
Τίμων ἦν ἀίδρυτός τις ἀβάτοισιν 
ἐν σχώλοισι τὰ πρόσωπα περιειργμένος, 
Ἐρινύος ἀπορρώξ. 
οὗτος ἄρ᾽ ὃ Τίμων 

ᾧχεϑ᾽ ὑπὸ μίσους 
πολλὰ χαταρασάμενος ἀνδράσι πονηροῖς. 
οὕτω τοὺς πονηροὺς ἄνδρας ἀεὶ 
᾽χεῖνος ὑμῖν ἀντεμίσει, 

ταῖσι δὲ γυναιξὶν ἦν φίλτατος. 
ΓΥΧΗ 

τὴν γνάϑον βούλει ϑένω; 
ΓΕΡΩΝ 

μηδαμῶς" ἔδεισά γε. 
ΓΥΧῊ 

᾽ . , δε Ξ 
ἀλλὰ χρούσω τῷ σχέλει; 

ΓΈΡΩΝ 
Ἁ , - 

τὸν σάχανδρον ἐκφανεῖς. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΝ 

3 "ἘΦ Ὰ Ρ] , 

ἀλλ᾽ ὅμως ἂν οὐχ ἴδοις 
, , 

καίπερ οὔσης γραὸς ὄντ᾽ αὖ- 
" ’ 9443 95 

τὸν χομήτην, ἀλλ᾽ ἀπεψι- 
λωμένον τῷ λύχνῳ. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
π χ Ὁ - » ὋΝ Ἑ ᾿" Ὁ 

ἰοὺ ἰοὺ γυναῖχες ἴτε δεῦρ᾽ ὡς ἐμὲ 
ταχέως. 

10ῦ 

800 

800 

810 

520 

δὺο 



100 

ἱν.2] ῷϑ ΩΟι 

810 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
ΤΥΧῊ 

» .Δ3. Ὁ» 2 , , ς ΄ τί δ᾽ ἔστιν; εἶπέ μοι τίς ἢ βοή; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

» Φ 5 Ἀπὶ τ - ΄ , 

ἄνδρ᾽ ἀνδρ᾽ ὁρῶ προσιόντα σταραττεξττληγμένον, 
τοῖς τῆς “φροδίτης ὀργίοις εἰλημμένον. 
5 ΄ σ᾽ Χ σ΄ ΄ ᾿ , 
ὠ πότνια Κύπρου χαὶ Κυϑήρων χαὶ Παφου 

, 2 23’ ( 9) Ὁ} « ν [42 ΡΣ " «ς ΄, 

μεδέουσ᾽. ἔϑ'᾽ ὀρϑὴν ἤνπερ ἔρχει τὴν δδόν. 
ΓΥΝῊ 

-» 3.2 ᾿ «“ 2 , 

ποῦ δ᾽ ἐστὶν ὥστις ἐστί; 
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 

᾿ Ν - ΄ 

παρὰ τὸ τῆς Χλοης. 
ΓΥΝῊ 

ὉᾺ ἡ 2 ΒΡ - - , 2 , 

ὦ νὴ 4{ ἔστι δῆτα. τίς χαστίν ποτε; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ς - ΄ Ὁ » 

ορατξ᾽ γιγνωσχὲει τις ὑμῶν; 

ΜΥΡΡΙΧΗ 
γὴ “ία 

» 2 ᾿ Ἐπ ταν ἌΝ ᾿ 
ἔγωγε" χἀστὶν οὑμὸς ἀνὴρ Κινησίας. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
, - 2 - ο 

σὸν ἔργον ἤδη τοῦτον ὀπτᾶν χαὶ στρέφειν 
3) ΄ - - 

χκαἀξηπεροπεύειν χαὶ φιλεῖν καὶ μὴ φιλεῖν, 
᾿ ΄ 8: 3 Ὲ , ᾿ “ἄ- ΄ ς ΄ ξ 

χαὶ πτάνϑ'᾽ ὑπέχειν τυλὴν ὧν σύνοιδεν ἡ κύλιξ. 
ΜΥΡΡΙΝΗ. 

“Ὶ -- 2 ἀμέλει ττοιήσω ταῦτ᾽ ἐγώ. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

Χ ἣν .. 

χαὶ μὴν ἐγὼ 
΄ ΄ 2 ᾽, 

ξυνηττεροτιεύσω σοὶ πτταραμένουσ᾽ ἐνθϑαδί, 
΄, -» γ Ξ ΩΣ ΄ὔ 

χαὶ ξυσταϑεύσω τοῦτον. αλλ᾽ ἀπέλϑετε. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
» δα ας Ἂ Ἴ Σ 

οἴμοι χαχοδαίμων, οἷος ὃ σπασμός μ᾽ ἔχει 
, [4 -» ΄ 

χὠ τέτανος ὥσττιερ ἐπτὶ τροχοῦ στρεβλούμενον. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

τίς οὗτος οὐντὸς τῶν φυλάχων ἑστώς; 
ΕΙΝΗΣΙΑΣ ἐᾷ 

ἐγώ. 
ὯΝ ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ἀνὴρ; 

ΚΙΧΉΣΙΑΣ 
2 Ν ἢ πὶ 

ἀνὴρ δῆτ΄. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

2 2 ἜΕΡ ΧΡ, ᾿ οὐκ ἄπει δῆτ᾽ ἐχποδών; 
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ΚΙΧΝΉΗΣΙΑΣ 
" , ΄ ΄ 3 

σὺ δ᾽ εἶ τίς ἡ ̓ χβάλλουσά μ'; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ , 

ἡμεροσχύτστος. 
ΕΚΙΧΗΣΙΑΣ 

Ὶ - - Ἕ ΄ ΄ , Ξ 

πρὸς τῶν ϑεῶν νυν ἐχχάλεσόν μοι Μυρρίνην. 850 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ἰδοὺ ᾽χχαλέσω ᾿γὼ Μυρρίνην σοι; σὺ δὲ τίς εἶ; 

ΚΙΧΉΣΙΑΣ 
ἁνὴρ ἐχείνης, Παιονίδης Κινησίας. 

ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 
ΕΙ - , ΡῚΞ 2 . 2 ᾿ 5} Ἢ 
ὦ χαῖρε φίλτατ᾽" οὐ γὰρ ἀχλεὲς τοὐνομαὰ 

τὸ σὸν σταρ᾽ ἡμῖν ἐστιν οὐδ᾽ ἀνώνυμον. 
ἀεὶ γὰρ ἡ γυνή σ᾽ ἔχει διὰ στόμα. 850 

᾽Ὰ “νυ ΡᾺῚ - ΄ ᾿ 

χἂν φὸν ἢ μῆλον λάβη, Κινησίᾳ 
τουτὶ γένοιτο, φησίν. 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ 
᾽Ὰ , -» - 

ὠ πρὸς τῶν ϑεῶν. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
Χ . 2 , ῃ Ἂ ᾽ν τι ὦ “- ΙΝ] 

γὴ τὴν “φροδίτην" χἂν πιερὶ ἀνδρῶν γ᾽ ἐμπέσῃ 
, 2 ΄ ιν ᾿ 

λόγος τις, εἴρηχ᾽ εὐθέως ἡ σὴ γυνὴ 
“ ΠΕ ΜΕ τ. Ἴ .} . - 
ὅτι λῆρός ἐστι τὰᾶλλα πρὸς Κινησίαν. ὶ 800 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
ἴϑε νυν χάλεσον αὐτήν. 

ΔΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 
τί οὖν; δώσεις τέ μοι; 

ΚΙΧΝΗΣΙᾺΣ 
ἔγωγέ σοι νὴ τὸν “ί᾽, ἢν βούλῃ γε σύ" 
», " “Ω),. ὦ ἘΣ 2 , , 
ἔχω δὲ τοῦϑ'" ὅτερ οὖν ἔχω, δίδωμέ σοι. 

ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 
φέρε νυν χαλέσω χκαταβᾶσά σοι. 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ ͵ ' 
ταχύ γυν πάνυ. 

ς , ᾿ ’ 

ὡς οὐδεμίαν ἔγωγ᾽ ἔχω βίου χάριν, 
ἫΝ Μ΄ « - - ᾿ ἐξ οὗπερ αὕτη ᾿ξῆλϑεν ἐκ τῆς οἰχίας" 

2 2 , ’ , ᾿ 

ἀλλ᾽ ἄχϑομαι μὲν εἰσιών, ἔρημα δὲ 
εἰναι δοχεῖ μοι πάντα, τοῖς δὲ σιτίοις 

, τ᾿ Ἶ » , 
χάριν οὐδεμίαν οἶδ᾽ ἐσθίων" ἔστυχα γάρ. 

Ῥ φ: ο!: 



108 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΜΥΡΡΙΝΗ 
-»" Γ; ν -» 2 2 2 , 

870 φιλῶ φιλῶ γὼ τοῦτον" ἀλλ᾽ οὐ βούλεται 
ς ὙΠ) - ὩΣ ἀ ν 3. τοὺς , κ᾿ , 

ὑγε ἐμοῦ φιλεῖσϑαι. σὺ δ᾽ ἐμὲ τούτῳ μὴ χάλει. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 

ιὁ γλυχύτατον Μυρρινίδιον τί ταῦτα δρᾷς; 
χατάβηϑι δεῦρο. 

ΜΥΡΡΙΝΗ͂ 
Ἁ ὍΣ Ν ο 2 ΕΨΟΙ » 

μα “411 ἔγω μὲν αὑὐτοῦσ ου. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
ΕῚ » - 2 ΄ , 

ἑμοῦ καλοῦντος οὐ χαταβήσει Μυρρίνη; 

ΜΥΡΡΙΝΗ 
7 » , Ἔ Ν 2 - 2 

8τῦ οὐ γὰρ δεόμενος οὐδὲν ἐχκαλεῖς ἐμέ. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
ΡΉΣΥ Τὰ 2 ΄ 2 , ᾿ γ᾽ 
ἐγὼ οὐ δεόμενος; ἐπιτετριμμένος μὲν οὐν. 

ι ΜΥΡΡΙΝῊ 
, 

ἄπειμι. 
ΚΙΝΗΣΙΑΣ 

κω ΕΟ, - - ,ὔ 

μὴ δῆτ᾽, ἀλλὰ τῷ γοῦν τταιδίῳ 
τ 2 Ξ: ΄ 

ὑπάχουσον᾽ οὗτος οὐ χαλεῖς τὴν μαμμίαν; 

ΠΑΙ͂Σ 

μαμμέα, μαμμία, μαμιμία. 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ 
« ᾿ ΄ 2 65 - ᾿ , 

880 αὑτὴ τί πάσχεις; οὐδ᾽ ἐλεεῖς τὸ παιδίον 
γ 5 » ἢ « «ς ΄ 

ἄλουτον ὃν χαϑηλον ἕχτην ἡμέραν; 

ΜΥΡΡΙΝῚ 
ἔγωγ᾽ ἐλεῶ δῆτ᾽" ἀλλ᾽ ἀμελὴς αὐτῷ πατὴρ 
ἔστιν. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
ἜΧΕ ΕΝ - , 

χατάβηϑ' ὦ δαιμονία τῷ παιδίῳ. 

ΜΥΡΡΙΧΗ 
Ἂ ν ΑΕ ας , , ν , 

οἷον τὸ τεχεῖν᾽ χαταβατέον. τί γὰρ πάϑω; 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
τὸ 2 Ν ᾿ [42 ν ’, - 

88 ἑμοὶ γὰρ αὑτὴ χαὶ νεωτέρα δοχεῖ 
στολλῷ γεγενῆσϑαι κἀγανώτερον βλέπειν" τ ΔΑ ΞΡ (ρων ες 

»Ὰ , » ἌΞ τὰ ᾿ "4 χὰ δυσχολαίνει πρὸς ἐμὲ καὶ βρενϑύεται, 
ταῦτ᾽ αὐτὰ δή ᾽σϑ᾽ ἃ χἀμ᾽ ἐπιτρίβει τῷ πόϑῳ. 
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ΜΥΡΡΙΧῊ 
(ὦ γλυχύτατον σὺ τεχνέδιον χαχοῦ πατρός, 

φέρε σε φιλήσω γλυχύτατον τῇ μαμιιίᾳ. 890 

ΚΙΝΗΉΣΙΑΣ 

τί ὦ πονηρὰ ταῦτα ποιεῖς χἀτέραις 

πείϑει γυναιξί; χἀμέ τ᾿ ἄχϑεσϑαι πιοιεῖς 
αὐτή τε λυπεῖ. 

ΜΥΡΡΙΧῊ 
μὴ πρόσαγε τὴν χεῖρά μοι. 

ΕΚΙΝΗΣΙΑΣ 
. 7) ν» » τὰς Η ν , 

τὰ δ᾽ ἔνδον ὀντὰα τὰμὰ χαὶ σὰ χρήματα 
χεῖρον διατιϑεῖς. 890 

ΜΥΡΡΙΧῊ 
2 ’, 2 “- , 

ὀλίγον αὐτῶν μοι μέλει. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
ὀλίγον μέλει σοι τῆς χρόχης φορουμένης 

ὑπὸ τῶν ἀλεχτρυόνων; 

ΜΥΡΡΙΝΗ 
» Ἁ , 

ἑμοιγξὲ νὴ “ϊια. 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ 
Ν - 2 ᾽, νυ συ». 3... ἃ , ; 

τὰ τῆς ἱφροδίτης δ᾽ ἱέρ᾽ ἀνοργίαστά σοι 
χρόνον τοσοῦτόν ἐστιν. οὐ βαδιεῖ πάλιν; 

ΜΥΡΡΙΝῚ 
δ ,) . , 3 δ) ΟΝ μὰ “ὦ οὐκ ἔγωγ᾽, ἣν μὴ διαλλαχϑῆτέ γε 900 

χαὶ τοῦ πολέμου :τταύσησϑε. 

ΚΙΧΝΉΣΙΑΣ 
, Ὰ - 

τοιγάρ, ἣν δοχῇ, 
ποιήσομεν χαὶ ταῦτα. 

ΜΥΡΡΙΧΗ 
“ νκ “«- 

τοιγάρ, ἣν δοχῇ, 
» ἌἍ, τὰν ραν, αὙΡ' ὠ 5). ͵ χἀγωγ᾽ ἀπέειμ ἐχεῖσε᾽ νῦν δ᾽ ἀπομώμοχα. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
3. ἃ » ᾿ - ᾿ ᾿ 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ καταχλίνηϑι μετ᾽ ἐμοῦ διὰ χρόνου. 

ΜΥΡΡΙΝΗ 
3 - ᾿ - - οὐ δῆτα" καίτοι σ᾽ οὐκ ἐρῶ γ᾽ ὡς οὐ φιλῶ. 90 οι 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ 
, ἘΝ 7 ῃ τὰ ᾽ὕ φιλεῖς; τί οὖν οὐ κατεχλίνης ὠ μυρτίον; 
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ΜΥΡΡΙΝῊ 
ὦ χαταγέλαστ᾽ ἐναντίον τοῦ παιδίου; 

ΚΙΧΉΣΙΑΣ 
μὰ 4 ἀλλὰ τοῦτό γ᾽ οἴχαδ᾽ ὦ Μανῆ φέρε. 
ἰδοὺ τὸ μέντοι παιδίον χαὶ δὴ ᾿χποδών, 
σὺ δ᾽ οὐ καταλλίνει. 

ΜΥΡΡΙΧΗ 
ποῦ γὰρ ἂν τις χαὶ τάλαν 

δράσειε τοῦϑ᾽; 
ΚΙΝΉΣΙΑΣ 

«“ ᾿ -» ᾿ ’ 

ὅπου; τὸ τοῦ Πανὸς καλόν. 
ΜΥΡΡΙΝΗ 

καὶ πῶς ἔϑ'᾽ ἁγνὴ δῆτ᾽ ἂν ἔλϑοιμ᾽ ἐς πόλιν; 
ΚΙΝΉΣΙΑΣ 

χάλλιστα δήπου λουσαμένη τῇ Κλειψψύδρᾳ. 
ΜΥΡΡΙΝῊ 

2} 2.2 ΄ ΠΟ Ὁ ΄, ΄ 
ἔσεειτ᾽ ὁμόσασα δῆτ᾽ ἐπιορχήσω τάλαν; 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
2 ΞΩΝ , - ᾿ “ , 

εἰς ἐμιὲ τράπτοιτο΄ μηδὲν ὁρχου φροντίσῃς. 
ΝΥΡΡΙΧΗ 

φέρε νυν ἕνέγκω χλινίδιον νῷν. 
ΚΙΝΗΉΣΙΑΣ 

μηδαμῶς. 
3 - Α - 

ἀρχεῖ χαμαὶ νῷν. 
ΜΥΡΡΙΝΗ 

μὰ τὸν “πόλλω μή σ᾽ ἐγὼ 
χαίπερ τοιοῦτον ὄντα χαταχλινῶ χαμαί. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
“ " - ΄ 3 ᾿" ττ' ἢ τοι γυνὴ φιλεῖ μι, δήλη ᾿στὶν καλῶς. 

ΜΥΡΡΙΝῊ 
2 ΝΥ Ψ, Ὁ) ,, ".) Ἂς ἘΝ ΄ ἰδοὺ κατάχεισ᾽ ἀνύσας τι, χἀγὼ “χδύομαι. 
Ξ , ἡ “» ,ὕ ΄ 2 39.2ς , χαίτοι τὸ δεῖνα ψίαϑός ἐστ᾽ ἐξοιστέα. 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ 
ποία ψίαϑος; μὴ μοί γε. 

ΜΥΡΡΙΝΗ 
Ν Ν ΡῈ 

γὴη τὴν ἄρτεμιν, 
2 Ἁ .) , 

αἰσχρὸν γὰρ ἐπὶ τόνου γε. 
ΚΙΝΉΣΙΑΣ 

δός μοί νυν κύσαι. 
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ΜΥΡΡΙΧΗ 
ἰδού. 

ΚΙΧΉΣΙΑΣ 
σαπαιάξ. ἧκέ νυν ταχέως πτάνυ. 

ΜΥΡΡΙΧΗ 
᾿ » 3 ’ - ἰδοὺ ψίαϑος" κατάχεισο, καὶ δὴ ᾿χδύομαι. 995 

, » - , 2 , 

χαίτοι τὸ δεῖνα προσχεφάλαιον οὐχ ἔχεις. 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ 
ἀλλ᾽ οὐδὲ δέομ᾽ ἔγωγε. 

ΜΥΡΡΙΝΗ 
Ἁ .. 3 3» ’ 

γὴ 4έὲ ἀλλ᾽ ἔγω. 

ΚΙΧΉΣΙΑΣ 
ἀλλ᾽ ἢ τὸ πέος τόδ᾽ Ἡραχλῆς ξενίζεται. 

ΜΥΡΡΙΧΗ 
᾿ς ΡΤ 2 2 , »Ἥ ’, 3 »᾽} 

ἀνίστασ᾽, ἀναπήδησον. ἤδη πάντ᾽ ἔχεις. 

τς ΚΕΙΝΗΣΙΑΣ 
ἅπαντα δῆτα. δεῦρό νυν ὦ χρύσιον. 980 

ΜΥΡΡΙΧΗ 
Ἀ [ἐ 2 ᾽' , ’, ο 

τὸ στρόφιον ἤδη λύομαι. μέμνησό νυν 
μή μ᾽ ἐξαπατήσῃς τὰ περὶ τῶν διαλλαγῶν. 

ΕΙΝΗΉΣΙΑΣ 
᾿ 3 3 ΄, 

νὴ “1 ἀπολοίμην. 
ΜΥΡΡΙΧΗ 

2 » ΄ 2 Ρ 
ἀλλὰ σισύραν οὐχ ἔχεις. 

ΕΚΙΝΗΣΙΑΣ 
, 2 ΄ , - , μὰ 4 οὐδὲ δέομαί γ᾽, ἀλλὰ βινεῖν βούλομαι. 

ΜΥΡΡΙΧῊ 
ἀμέλει ποιήσεις τοῦτο" ταχὺ γὰρ ἔρχομαι. 985 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
σ΄ ᾿ ᾿ Ν Ἁ ’ 

ἀνϑρωπος ἐπιτρίψει μὲ διὰ τὰ στρώματα. 

ΜΥΡΡΙΝῊ 
ἔχεαιρε σαυτόν. 

ΚΙΧΉΣΙΑΣ 
γλλ᾽ 3 ἐν - ’ 

ἀλλ᾽ ἐπῇρται τοῦτό γε. 

ΜΥΡΡΙΝΗ 
βούλει μυρίσω σε; 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ 
Ἁ Ἁ ) ’ , Ἁ 3 ᾿ 

μα τὸν “ἰτεύόλλω μὴ “μέ γε. 
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ΝΥΡΡΙΧΗ 
" Ὶ , , 3 

γὴ τὴν ἀφροδίτην ἣν τε βούλῃ γ᾽ ἣν τε μή. 
ΚΙΧΉΣΙΑΣ 

"ΩΡ 2 , Χ Ύ - , 
εἰϑ' ἐχχυϑείη τὸ μύρον ὦ Ζεῦ δέσποτα. 

ΜΥΡΡΙΝῊ 
χιρότεινέ γυν τὴν χεῖρα χαἀλείφου λαβών. 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ 
2 «ς " ; ν " 2 ᾿ 

οὐχ ἡδὺ τὸ μύρον μὰ τὸν ἡπόλλω τουτογέ, 
εἰ μὴ διατριτικόν γε χοὺχ ὄζον γάμων. 

ΜΥΡΡΙΧῊ 
, 2.ϑ»Μᾳ0δ 0ὺ κ Ἧνι ΣΝ ΕΥ̓ ᾿ 

τάλαιν᾽ ἐγὼ τὸ ῥόδινον ἤνεγχον μύρον. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
2 μεῖς ἘΝ ἌΡΣΩν, , ἀγαϑόν" ἕα αὐτ΄ ὠ δαιμονία. 

ΜΥΡΡΙΧῊ 
ληρεῖς ἔχων. 

ΚΙΝΉΣΙΑΣ 
΄, Ὁ Ὁ.) , εν. Ὁ - ς ΄ , 

χάχιστ᾽ ἀπολοιϑ᾽ ὃ πρῶτος ἑψήσας μύρον. 

ΜΥΡΡΙΝΗ 
λαβὲ τόνδε τὸν ἀλάβαστον. 

ΚΙΧΉΣΙΑΣ 
2 οἴ 42 2 

ἀλλ᾽ ἕτερον ἔχω. 
χλλ᾽ ὠζυρὰ κατάχεισο χαὶ μή μοι φέρε ἀλλ᾽ ῳζυρὰ χατάχεισο χαὶ μή μοι φέρ 
μηδέν. 

ΜΎΡΡΙΧΗ 
ποιήσω ταῦτα νὴ τὴν ἥρτεμιν. 

ς ῃ - 2 Ὑ Ὥ , 
ὑπολύομαι γοῦν. ἀλλ ὅπως ὦ φίλτατε 
σπονδὰς τιοιεῖσϑαι ψηφιεῖ. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ 
Ἃ: 

βουλεύσομαι. 
ἀπολώλεχέν με χἀπιτέτριφεν ἡ γυνὴ 
τά τ᾽ ἄλλα πάντα κἀποδείρασ᾽ οἴχεται. 
οἴμοι τί πάϑω; τίνα βινήσω 

τῆς καλλίστης πασῶν τϑνευσϑείς; 
πῶς ταυτηνὶ παιδοτροφήσω; 
σοῦ Κυναλώπηξ; 

μίσϑωσόν μοι τὴν τιτϑήν. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
Ρ] - "ἘΡ. ᾽΄ -» 

ἐν δεινῷ γ᾽ ὧν δύστηνε χαχῷ 
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τείρει ψυχὴν ἐξαπατηϑείς. 9600 
χἄγωγ᾽ οἰχτείρω σ᾽ αἰαῖ. 
ποῖος γὰρ ἔτ᾽ ἂν νέφρος ἀντίσχοι, 
ποία ψυχή, ποῖοι δ᾽ ὄρχεις, 
ποία δ᾽ ὀσφύς, ττοῖος δ᾽ ὄρρος 
χατατεινόμενος 90 

᾿ Ὶ - ν , 

χαὶ μὴ βινῶν τοὺς ὄρϑρους; 
ΕΙΧΉΣΙΑΣ 

ὦ Ζεῦ δεινῶν ἀντισπασμῶν. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

ταυτὶ μέντοι νυνί σ᾽ ἐποίησ᾽ 
ἡ παμβδελυρὰ χαὶ ταμμυσαρα. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
μὰ «1 ἀλλὰ φίλη καὶ τταγγλυχερά. 910 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΧΝ 
ποία γλυχερά; μιαρὰ μιαρά. 

ΚΙΧΉΣΙΑΣ 
μιαρὰ δῆτ᾽ ὦ Ζεῦ ὦ Ζεῦ. 
εἴϑ᾽ αὐτὴν ὥσπερ τοὺς ϑωμοὺς 
μεγάλῳ τυφῷ [καὶ τιρηστῆρι 
ξυστρέψας χαὶ] ξυγγογγύλας 
οἴχοιο φέρων, εἶτα μεϑείης, 
ἢ δὲ φέροιτ᾽ αὖ πάλιν ἐς τὴν γῆν, 
χάτ᾽ ἐξαίφνης 
περὶ τὴν ψωλὴν περιβαίη. 

ῳΩ μων Όι 

' ΚΗΡΥΞ 
- - 3 - , 

πᾷ τᾶν ᾿σανᾶν ἐστιν ἃ γερωία 
ΡΣ , ι“᾿΄- ᾿ ΄ 

ἢ τοὶ πρυτάνιες; λῶ τι μυσίξαι νέον. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

ν ᾿ ᾿ , σὺ δὲ τίς; πότερον ἄνϑρωπος ἢ χονίσαλος; 

ῷ [σι Φ 

ΚΗΡΥΞ 
- πον, . , . . 

χᾶρυξ ἐγὼν ὠ χυρσάνιε ναὶ τὼ σιὼ 
ἔμολον ἀπὸ Σπάρτας περὶ τᾶν διαλλαγᾶν μολον ἄπο Σπάρτας περὶ τᾶν διαλλαγᾶν. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
ΡΆ ᾿ πα. , “ » ᾿ 
χάπειτα δόρυ δῆϑ'᾽ ὑπὸ μάλης ἥχεις ἔχων; 980 

ΚΗΡῪΞ 
δ] Ἁ ,}) 3 Β] ΄ 

οὐ τὸν “24 οὐκ ἔγων γα. 
Ανιδιορ"απὶς υοἱ. 1]. τὶ 
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ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
ποῖ μεταστρέφει; 

, ν 7 δ - 

τί δὴ προβάλλει τὴν χλαμύδ᾽; ἢ βουβωνιᾷς 
ὑχτὺ τῆς ὁδοῦ; 

ΚΗΡΥΞ 
᾽ὔ Ἂ ᾿ ’ 

σαλαιόρ γα ναὶ τὸν Καστορα 

ὥνϑρωπος. 
ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 

ΣΝ ΡΣ ΕἸ ᾽ 
ἀλλ᾽ ἔστυχας ὦ μιαρώτατε. 

ΚΗΡΥΞ 
οὐ τὸν Δί᾽ οὐχ ἐγών γα" μηδ᾽ αὖ πλαδδίη. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
,᾿ 3. 5 , ᾿ 

τί δ᾽ ἐστί σοι τοδί; 
ΚΗ͂ΡΥΞ 

σχυτάλα λαχωνιχά. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
» 2} 3; ν , υ ΄, 

εἴχιερ γε χαύτη ᾿στὶ σχυτάλη λαχωγιχή. 
" 2 - ἀλλ᾽ ὡς πρὸς εἰδότ᾽ ἐμὲ σὺ τἀληϑῆ λέγε. 

᾿ ᾿Ὶ ’ ΩΡ « - 2 2 , 

τί τὰ πράγμαϑ᾽ ὑμῖν ἐστι τὰν -«Ταχεδαίμογι; 

ΚΗΡΥΞ 
ὀρσὰ “αχεδαίμιων πᾶα χαὶ τοὶ σύμμαχοι 
ἄπταντες ἐστύχαντι" Πελλάνας δὲ δεῖ. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
2 Ν - ᾿ Ἀ . Ν ΡΌΚΕΕΞ ἔρρνι ἐδ 

ἀπὸ τοῦ δὲ τουτὶ τὸ χαχὸν ὑμῖν ἐνέπεσεν; 
3 ᾿ , 

ἅσπτο Πανὸς; 

ΚΗΡΥΞ 
οὐχ ἀλλ ἀρχεν οἰῶ «“]αμπιτώ, 

, ;η κ ν» , [4 

ἔγιειτα τἄλλαι ταὶ χατὰ Σπάρταν ἅμα 
Ξ ἕξ 2 - ς , 

γυγαῖχες ἅπτερ ἀπὸ μιᾶς ὑστιλαγίδος 
, Ι - ς ’, 

ἀπήλαον τὼς ἄνδρας ἀπὸ τῶν ὑσσάχων. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ, 
σειῶς οὖν ἔχετε; 

ΚΗΡΥΞ 
, »Ὰ " " , 

μογίομες. ἂν γὰρ τὰν πόλιν 
τῷ ΄ ἅπερ λυχνοφορίοντες ὑτιοχεχύφαμες. 

ν Τὰ Σ Ε: 

ταὶ γὰρ γυναῖχες οὐδὲ τῶ μύρτω σιγὴν 
ἐϊῶντι, πρίν χ᾽ ἅπαντες ἐξ ἑνὸς λόγω 

ν ’ὔ Ϊ σ' ’ 

σπονδὰς σποιησώμεσϑα ττοττὰν Ἑλλάδα. 
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ΠΡΟΒΟΥ͂ΛΟΣ 
τουτὶ τὸ πρᾶγμα ττανταχόϑεν ξυνομώμοται 
ὑπὸ τῶν γυναιχῶν" ἄρτι νυνὶ μανϑάγω. 
ΥΝ ς ὩΝ τ κα ᾿ἵ ὃ λ. - ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα φράζε περὶ διαλλαγῶν 
αὐτοχράτορας πρέσβεις ἀποπέμπειν ἐνϑαδί. 1010 
32 ᾿ Οὐ - αν 2 ΄, - ““- ΄ 

ἐγὼ δ᾽ ἑτέρους ἐνθένδε τῇ βουλῇ φράσω 
πρέσβεις ἑλέσϑαι τὸ πτέος ἐπιδείξας τοδί. 

ΚΗΡΥΞ 
σευτάομαι" χράτιστα γὰρ παντᾷ λέγεις. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
Ψ ΄ » 2 ΄ 

οὐδέν ἐστι ϑηρίον γυναιχὸς ἀμαχώτερον, 
οὐδὲ πῦρ, οὐδ᾽ ὡδ᾽ ἀναιδὴς οὐδεμία πόρδαλις. 101 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΝ 
ταῦτα μέντοι σὺ ξυνιεὶς εἶτα πτολεμεῖς ἔμοί, 

»" Ξ , », ΓΕΑ γ ,ἡ 
ἐξὸν ὦ πονηρέ σοι βέβαιον ἔμ᾽ ἔχειν φίλην; 

ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΌΝΤΩΝ 
. σα δε γ.» ΄ 

ὡς ἐγὼ μισῶν γυναῖχας οὐδέποτε “ταύσομιαι. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
᾿ “η ΄ , ᾽, 

ἀλλ᾽ ὅταν βούλῃ σύ" νυνὶ δ᾽ οὔ σε περιόνψομαι 
" Ρ 7 ΄“ “ χ ς ,ὴ 5 γυμνὸν ὄνϑ' οὕτως. ὅρα γὰρ ὡς καταγέλαστος εἰ. 1030 

Ἰλλὰ ᾿ γ (δ᾽ ἐνδύ τοῦ Ὁ απ, 
ἀλλὰ τὴν ἐξωμίέδ᾽ ἐνδύσω σε τιροσιοῦσ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡῸΣ ΓΤΕΡΟΝΤΩΝ 
τοῦτο μὲν μὰ τὸν “{ οὐ ττονηρὸν ἐποιήσατε" 
γλλ; ἘΑΥΤΝ.5 Ἐος δ - ᾿ ᾿ δ ι.- "5 “ὃ 2 ’ ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ὀργῆς γὰρ πονηρᾶς καὶ τότ᾽ ἀπέδυν ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
πρῶτα μὲν φαίνει γ᾽ ἀνήρ, εἶτ᾽ οὐ καταγέλαστος εἶ. 
χε μὲ μὴ ᾿λύπεις, ἐγὼ σοῦ κἂν τόδε τὸ ϑηρίον 1090 

23 - -» Ἀ « - ΕΣ 

τοὐπὶ τὠφρϑαλμῷ λαβοῦσ᾽ ἐξεῖλον ἂν ὃ νῦν ἔνι. 

ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΌΝΤΩΝ 
τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἣν μὲ τοὐπιτρῖβον" δαχτύλιος οὑτοσί" 
ἐχσχάλευσον αὐτό, χᾷτα δεῖξον ἀφελοῦσά μοι" 
ὡς τὸν ὀφϑαλιιόν γέ μου νὴ τὸν “ία τεάλαι δάχνει. 

ΧΟΡῸΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ἀλλὰ δράσω ταῦτα" καίτοι δύσχολος ἔφυς ἀν. 1080 
Ἔ ν» 3 ᾽ - - δ - ᾿ ᾿ ’ 

ἢ μέγ᾽ ὦ Ζεῦ χρῆμ ἰδεῖν τῆς ἐιτίδος ἔνεστέ σοι. 
2 - , , , οὐχ ὁρᾷς; οὐχ ἐμπίς ἐστιν ἴδε τριχορυσία; 

ῶ" 
« 
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ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΌΝΤΩΝ 
Ἂ ,) » , , 2 Ὁ .) ὦ ρ ,ὔ 

γὴ “1 ὠνησᾶς γέ μ᾽, ὡς πάλαι γέ μ᾽ ἐφρεωρύχει, 
τ 5 Δ ΑΞ , εὖ . , , 
ὠστ᾽ ἐπειδὴ ᾿ξηρέϑη, δεῖ μου τὸ δάχρυον πολύ. 

ΧΟΡῸΣ ΤΥΝΑΙΚΩΝ 
Ξ: 2 9.9 , ΣῪ ’, , , » εἴ 

1085 ἀλλ᾽ ἀποψήσω σ᾽ ἐγώ, χαίτοι ττάνυ πονηρὸς εἶ, 
χαὶ φιλήσω. 

ΧΟΡΟΣ ΤΈΡΟΝΤΩΝ 
μὴ φιλήσῃς. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 
23» ’ τ 5.; , 

ἣν τε βούλῃ γ᾽ ἣν τὲ μή. 
ΧΟΡῸΣ ΓΒΡΟΝΤΩΝ 

ἀλλὰ μὴ ὥρασ᾽ ἵχοισϑ'᾽" ὡς ἐστὲ ϑωπιχαὶ φύσει. 
χάστ᾽ ἐχεῖνο τοῦτος ὀρϑῶς χοὺ χαχῶς εἰρημένον, 

2 Ν ΓΦ ἃ 3». ΤΡ ’, 

οὔτε σὺν πανωλέϑροισιν οὔτ᾽ ἄνευ ττανωλέϑρων. 

ΧΟΡῸΣ ΤΥΝΑΙΚΩΝ 
δὴ Ν Ν , , χ » . τ δ Υον 

1040 ἀλλὰ νυνὶ σπένδομαί σοι, χαὶ τὸ λοιπὸν οὐχέτι 
», , - 2 φν δρίιϑος Ἐ5. τς - , οὔτε δράσω φλαῦρον οὐδὲν οὔϑ'᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν πείσομαι. 

3η 5. »ΝἉ - , - , 2 , 
ἀλλὰ χοινῇ συσταλέντες τοῦ μέλους ἀρξώμεϑα. 

ΧΟΡΟΣ 
2 4.) Ἢ 

οὐ παρασχευαζςομεσϑα 
- - δὺς. 5. 55. 

τῶν πολιτῶν οὐδέν᾽ ὠνδρες 
- - 2 , 

φλαῦρον εἰπεῖν οὐδεέν" 
2 Ν 

1015 ἀλλὰ πολὺ τοὐὔμιταλιν 
’ Ων 2 ΦΛῸΝ Ἄ , Ἁ 

σπαντε ἀγαϑὰ χαὶ λέγειν χαὶ 
δοᾶν" ἱχανὰ γὰρ τὰ χαχὰ 
χαὶ τὰ παραχείμενγα. 

2 , ἀλλ᾽ ἐπαγγελλέτω 
1000 πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή, 

» 2 ,ὕ - εἴ τις ἀργυρίδιον δεῖ- 
πῃ - ἡ “2 ὉΝ τ 

ται λαβεῖν μνᾶς ἢ δυ᾽ ἢ τρεῖς, 
ὡς πλέα ᾽στὶν 

ἄχοιιεν βαλλάντια. 
[2 ΕΝ -" 

Ι0σῦ κἂν ποτ᾽ εἰρήνη φαγῇ; 
“ δ " 
οστις ἂν νυνὶ δανείση- 
ται “ταρ᾿ ἡμῶν, 

1048 .---Τ072 --ς 1189 ---1910 
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ἃν λάβῃ μηχέτ᾽ ἀποδῷ. 
ἑστιᾶν δὲ μέλλομεν ξέ- 
γους τινὰς Καρυστίους, ἄν- 

ὅρας χαλούς τε χἀγαϑούς. 

χἄστιν ἔτ᾽ ἔτνος τι καὶ 
δελφάχιον ἦν τέ μοι, χαὶ 
τοῦτο τέϑυχ᾽, ὡς τὰ χρέ᾽ ἔ- 
δεσϑ᾽ ἁπαλὰ καὶ καλά. 
ἥχετ᾽ οὖν εἰς ἐμοῦ 
τήμερον" πρῷ δὲ χρὴ 
τοῦτο δρᾶν λελουμένους αὐ- 
τούς τε χαὶ τὰ παιδί᾽, εἶτ᾽ εἴ- 
σω βαδίζειν, 

μηδ᾽ ἐρέσϑαι μηδένα, 
ἀλλὰ χωρεῖν ἄντιχρυς 
ὥσπερ οἴχαδ᾽ εἰς ἑαυτῶν 
γεννιχῶς, ὡς 
ἡ ϑύρα χεχλήσεται. 

117 

1000 

1000 

1010 

᾿ ᾿ ε - φᾷ ἌΝ [ ν δὲ “4 9 Ὁ ξ1; , γι - Α , ν χαὶ μὴν ἄπο τῆς Σπάρτης οἱδὲ πρέσβεις ἕλχοντες ὑπῆνας 
- [4 - ᾿ - - ν᾽ χωροῦσ᾽, ὥσπερ χοιροχομεῖον ττερὶ τοῖς μηροῖσιν ἔχοντες. 

ἄνδρες “άχωνες τιρῶτα μέν μοι χαίρετε, 
ΟΣ ΨΕῚ ἀν Ὁ - » “ εἶτ᾽ εἴπαϑ'᾽ ἡμῖν πῶς ἔχοντες ἥχετε. 

ΛΆΚΩΝ 
τέ δῆ ποϑ'᾽ ὑμὲ πολλὰ μυσίδδειν ἔπη; 
ς “ » τ  ἌΒ- 2» [4 

ὁρῆν γὰρ ἔξεσϑ᾽ ὡς ἔχοντες ἤχομιες. 

ΧΟΡῸΣ 
, ’ " ῳ " 

βαβαί" νενεύρωται μὲν ηδὲ συμφορὰ 

δεινῶς, τεϑεριιῶσϑαι δὲ χεῖρον φαίνεται. 

ΛΆΚΩΝ 
ἄφατα. τί κα λέγοι τις; ἀλλ᾽ ὅπᾳ σέλει 
σπαντᾷ τις ἐλσὼν ἁμὶν εἰράναν σέτω. 

ΧΟΡῸΣ 
κ κ ς - , " ’ 

χαὶ μὴν ὁρῶ γε τούσδε τοὺς αὐτόχϑονας 
«; "» »᾿ ) Ἁ - ᾿ 

ὥσττερ παλαιστὰς ἄνδρας ἀπὸ τῶν γαστέρων 
’ ) »ἢ ἢ ᾿ ϑαϊμάτι᾽ ἀποστέλλοντας" ὥστε φαίνεται 

3 ν ᾿ - - , 

ἀσχητιχὸν τὸ χρῆιτια τοῦ νοσήπιατος. 

107 

1080 

Ιοδὸ 



1090 

1090 

1100 

110 
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ΑΘΗΝΛΙΟΣ 
τίς ἂν φράσειε στοῦ στιν ἡ “υσιστράτη; 
ὡς ἄνδρες ὑμεῖς οὑτοιὶ τοιουτοιί. 

ΧΟΡῸΣ 
χαύτη ξυνάδει χἀτέρα ταύτῃ νόσος. 

ἢ που πρὸς ὄρϑρον σπασμὸς ὑμᾶς λαμβάνει; 

ΑΘΉΝΑΙΟΣ 
μὰ “ὦ ἀλλὰ ταυτὶ δρῶντες ἐπιτετρέμμεϑα. 
ὥστ᾽ εἴ τις ἡμᾶς μὴ διαλλάξει ταχύ, 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ Κλεισϑένη βινήσομιεν. 
ΧΟΡΟΣ 

εἰ σωφρονεῖτε, ϑαἰμάτια λήψεσϑ᾽, ὅπως 
τῶν ἑρμοχοπιιδῶν μή τις ὑμᾶς ὄψεται. 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ . 
γὴ τὸν 4“ εὖ μέντοι λέγεις. 

ΛΆΚΩΝ 
γαὶ τὼ σιὼ 

παντᾷ γα. φέρε τὸ ἔσϑος ἀμιβαλώμεϑα. 
ἈΑΘΗΝΆΑΙ͂ΟΣ 

ὉΝ ῃ ΣΧ ΤΥ ΄, Ξ' ΕῚ ΄, 2.» ) , 
ὦ χαίρετ ὦ “ἀχωνες᾽ αἰσχρὰ γ᾽ ἔπαϑομεὲν. 

ΛΑΚΟΝ 

ὦ πολυχαρείδα δεινά χα ᾿πεπόνϑεμες, 
αἱ εἶδον ἁμιὲὲ τὠνδρες ἀναπεφλασμέγως. 

ΑΘΗΝΆΑΙΟΣ 
ἂγε δὴ “άκωνες αὐϑ' ἕχαστα χρὴ λέγειν. 
ἐπὶ τί πτάρεστε δεῦρο; 

ΛΆΚΩΝ 
σιερὶ διαλλαγᾶν 

χιρέσβεις. 
ΑΘΉΝΔΙΟΣ 

χαλῶς δὴ λέγετε" χημεῖς γ᾽ οὑτοιί. 
τί οὐ χαλοῦμεν δῆτα τὴν “υσιστράτην, 
ἥστερ διαλλάξειεν ἡμιιᾶς ἂν μόνη; 

ΛΆΚΩΝ 
γαὶ τὼ σιὼ χαλῆτε τὰν “Ζυσιστράταν. 

ΧΟΡΟΣ 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἡμᾶς, ὡς ἔοιχε, δεῖ καλεῖν" 
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αὐτὴ γάρ, ὡς ἤχουσεν, ἥδ᾽ ἐξέρχεται. 
χαῖρ᾽ ὦ πασῶν ἀνδρειοτάτη" δεῖ δὴ νυνί σὲ γενέσθαι 

᾿ " -« " ᾿Ὶ ᾿ “τὰ 

δεινὴν ἀγαϑὴν φαύλην ἀφελῆ σεμνὴν ἀγανὴν πολύπειρον" 
ὡς οἱ πρῶτοι τῶν Ἑλλήνων τῇ σῇ ληφϑέντες ἴυγγε 1110 

ΝΣ Ἂς ΄ Η - 2 7 , , 
συνεχώρησάν σοι χαὶ χοινῇ τἀγχλήματα πάντ᾽ ἐπέτρεψαν. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
εν 2 Ξίν ας » 2 ΠΟ ΄ ἀλλ᾽ οὐχὶ χαλεπὸν τοῦργον, εἰ λαβοι γέ τις 

- ΖΑ ᾿ ΄ ὀργῶντας ἀλλήλων τε μὴ ᾿χπειρωμένους. 
, ἅν. .5} 3 ΄ κω Ἃ ς , 

τάχα δ᾽ εἴσομαι ᾽γώ. ποῦ στιν ἢ Διαλλαγή; 
σιρόσαγε λαβοῦσα πρῶτα τοὺς “αχωνιχούς, 1110 

ν 4 .- - ᾿ 7 2 - 
χαὶ μὴ χαλεπῇ τῇ χειρὶ μηδ᾽ αὐϑαδιχῇ, 

δ᾽ «“ «ς - ΄“ ὃ 2 9 -» Ξ 2 ξὃ 

μηδ᾽ ὥσπερ ἡμῶν ἄνδρες ἀμαϑῶς τοῦτ᾽ ἔδρων, 
ἀλλ᾽ ὡς γυναῖχας εἰχός, οἰχείως ττάνυ. 
ὟΝ Ἁ - Ἀ - - “7 Ρ 

ἣν μὴ διδῷ τὴν χεῖρα, τῆς σάϑης ἂγε. 
ἔϑι χαὶ σὺ τούτους τοὺς ᾿'ϑηναίους ἄγε, 1120 

τ 2. 9Ὰ - , ΄ ’ 
οὗ δ᾽ ἂν διδῶσι πρόσαγε τούτου λαβομένη. 
ἄνδρες “άχωνες στῆτε τταρ᾽ ἐμιὲ πλησίον, 
» ἀν νος - " ΄ 2 ΄ 

ἐνθένδε δ᾽ ὑμεῖς, καὶ λόγων ἀχούσατε. 

ἐγὼ γυνὴ μέν εἰμι, νοῦς δ᾽ ἔνεστί μοι, 
αὐτὴ δ᾽ ἐμαυτῆς οὐ κακῶς γνώμης ἔχω, 1120 
τοὺς δ᾽ ἐχ πατρός τε χαὶ γεραιτέρων λόγους 

πολλοὺς ἀχούσασ᾽ οὐ μεμούσωμαι καχῶς. 
- ν-1Ὁ “- Ὶ -» ΄ 

λαβοῦσα δ᾽ ὑμᾶς λοιδορῆσαι βούλομαι 
χοινῇ δικαίως, οἱ μιᾶς ἐκ χέρνιβος 

Ἦ , [4 Ξ βωμοὺς ττεριρραίνοντες ὥσττερ ξυγγενεῖς 1180 
39 , , ΕΞ: ΄ 

Ὀλυμπίασιν, ἐν Πύλαις, Πυϑοῖ (πόσους 
» »»Λ 2 ὴ ΕΣ “Ψ , 

εἰχτοιμ᾽ ἂν ἄλλους, εἴ με μηχύνειν δέοι;) 

ἐχϑρῶν παρόντων βαρβάρων στρατεύμασιν 
ο΄ ᾿ , Η͂ ΄ ΄ 

Ἄλληνας ἄνδρας χαὶ πόλεις ἀπόλλυτε. 
εἷς μὲν λόγος μοι δεῦρ᾽ ἀεὶ τιεραίνεται. 1185 

ΑΘΗΝΑΙῸΣ 
" ).» ᾿ 

ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαί γ᾽ ἀπεινωλημένος. 
ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΠ 

δ Ἂν. ΟΝ , " " - ’ 
εἶτ᾽ ὦ “άχωνες, πρὸς γὰρ ὑμᾶς τρέψομαι, : 

γ Ε] Ν - ᾿ " 

οὐκ ἴσϑ᾽ ὅτ᾽ ἐλϑὼν δεῦρο Περιχλείδας ποτὲ 
« ; 3 ΄ , "" 

ὃ Μάχων ᾿Ιϑηναίων ἱχέτης καϑέζετο 
) - - . , ἐπὶ τοῖσι βωμοῖς ὠχρὸς ἐν φοινιχίδι 1110 

᾿ 



120 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

στρατιὰν προσαιτῶν; ἡ δὲ Μεσσήνη τότε 
ὑμῖν ἐπέχειτο χὠ ϑεὸς σείων ἅμα. 
ψ ω δ Ἀ Ν Ἔ , κ΄ 

ἐλθὼν δὲ σὺν ὁπλίταισι τετραχισχιλίοις 
χ᾽ὔ «“ ΡΣ Ἢ ,΄, 

Κίμων ὁλην ἔσωσε τὴν “αχεδαίμονα. 
"Ν " ΄ - 2, ( , “ 

1115 ταυτὶ παϑόντες τῶν ϑηναίων ὕπο 
δῃοῦτε χώραν, ἧς ὕγ7ι᾽ εὖ ττεπτόνϑατε; 

ΑΘΗΝΆΑΙΟΣ 
2 - τ Ν Ὥς 5 , 
ἀδιχοῦσιν οὗτοι νὴ 4{ ὦ “υσιστράτη. 

ΛΆΚΩΝ 
2 - ἘΝ Ο ἰς- ᾿ » ς , 
ἀδιχεῦμες" ἄλλ᾽ ὃ πρωχτὸς ἄφατον ὡς καλός. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
Ἐ  κυεα: 3 Ὁ ᾿ ν᾿ - πϑ ας , 3. αἵ 
ὑμᾶς δ᾽ ἀφήσειν τοὺς ϑηναίους μ᾽ οἴει; 

1100 οὐχ ἴσϑ' ὅ9ϑ᾽ ὑμᾶς οἱ “Πάχωνες αὐϑις αὖ 

χατωνάχας φοροῦντας ἐλθόντες δορὶ 

πολλοὺς μὲν ἄνδρας Θετταλῶν ἀττώλεσαν, 
. 2 Ὁ , ς ᾿ Α ’ 

σιολλοὺς δ᾽ ἑταίρους ᾿Ιχιττίου χαὶ ξυμμάχους 

ξυνεχμαχοῦντες τῇ τόϑ'᾽ ἡμέρᾳ μόνοι 
115 χἠλευϑέρωσαν χἀντὶ τῆς χατωνάχης 

τὸν δῆμον ὑμῶν χλαῖναν ἡμστισχον τεάλεν; 

ΛΆΚΩΝ 
οὔπα γυναῖχ᾽ ὀπτωπα χαϊωτέραν. 

ΑΘΗΝΆΙΟΣ 
ἐγὼ δὲ κύσϑον γ᾽ οὐδέπω καλλίονα. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
τί δῆϑ᾽ ὑπηργμένων γε πολλῶν χκἀγαϑῶν 

1100 μάχεσϑε χοὺ παύεσϑε τῆς μοχϑηρίας; 
, 2 2 ᾽, ’ Υ 2 , 

τί δ᾽ οὐ διηλλάγητε; φέρε τί τοὐμποδών; 
ΛΆΚΩΝ 

.ς , - ", ς ΕῚ 5 

ἁμές γε λῶμες, αἴ τις ἁμὶν τοὔγχυκλον 
-“"»  Φ , 

λῇ τοῦτ᾽ ἀποδόμιεν. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ποῖον ὠ τᾶν; 

ΛΆΚΩΝ : ᾿ 
τὰν Πύλον, 

ἁστῖερ πάλαι δεόμεϑα καὶ βλιμαδδομες. 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
᾿ ᾿ "Ὁ - , 2 δὰ » 

1105 μὰ τὸν Ποσειδῶ τοῦτο μέν γ᾽ οὐ δράσομιεν. 



ἈΥΣΙΣΨΓΡΆΤΗ 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
2} Ἦν. ὯΝ 2 - 
ἄφεν ὠγαϑ αὑτοῖς. 

᾿ΑΘΗΝΑΙ͂ΟΣ 

χάτα τίνα κινήσομιεν; 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

ἕτερόν γ᾽ ἀπαιτεῖτ᾽ ἀντὶ τούτου χωρίον. 
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 

τὸ δεῖνα τοίνυν πταράδοϑ᾽ ἡμῖν τουτονὶ 
χερώτιστα τὸν ᾿Εχινοῦντα χαὶ τὸν Μηλιᾶ 
χόλπτον τὸν ὄπισϑεν χαὶ τὰ Μεγαρικὰ σχέλη. 

ΛΆΚΩΝ 
οὐ τὼ σιὼ οὐχὶ πάντα γ᾽ ὦ λισσάνιε. 

ΔΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 
ἐᾶτε, μηδὲν διαφέρου περὶ τοῖν σχελοῖν. 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
ἤδη γεωργεῖν γυμνὸς ἀποδὺς βούλομαι. 

ΛΑΚΩΝ 
ἐγὼ δὲ κοπραγωγῆν γα πρῷ ναὶ τὼ σιώ. 

' ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
ἐπὴν διαλλαγῆτε, ταῦτα δράσετε. 
ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ δρᾶν ταῦτα, βουλεύσασϑε χαὶ 
τοῖς ξυμμάχοις ἐλϑόντες ἀναχοινώσατε. 

ΑΘΉΝΑΙΟΣ 
ποίοισιν ὦ τᾶν ξυμμάχοις; ἐστύχαμεν. 

οὐ ταὐτὰ δόξει τοῖσι συμμάχοισι νῷν 
- ς 

βινεῖν ἅπασιν; 
ΛΑΚΟΝ 

τοῖσι γῶν ναὶ τὼ σιὼ 
«ς - 

ἁμοῖσι. 
ἶ ΑΘΉΝΑΙΟΣ 

χαὶ γὰρ ναὶ μὰ Δία Καρυστίοις. 
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 

» ᾿, » ν- τ “ ς , 

χαλῶς λέγετε. νῦν οὖν ὅπτως ἁγνεύσετε, 
᾽Ὰ ΜΉ - ᾿, 

ἕως ἂν αἱ γυναῖχες ὑμᾶς ἐν στόλει 
’ τ «- ,’ Γ 

ξενίσωμεν ὧν ἐν ταῖσι χίσταις εἴχομιεν. 
.; ὩΣ ἃ ἀὦ ι ᾿ 3 ," ν ἢ 

ὄρχους δ᾽ ἐχεῖ χαὶ πίστιν ἀλλήλοις δότε. 
» Ά ς -“ ἊΣ - " 

χἄπειτα τὴν αὑτοῦ γυναῖχ᾽ ὑμῶν λαβὼν 
Ρ 3 

ἀτιεισ᾽ ἕχαστος. 

1 Ι 

1110 

117 
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ΑΘΗΝΆΙΟΣ 
ἀλλ᾽ ἴωμεν ὡς τάχος. 

ΛΆΚΩΝ 
Δ τον («0 - 

αγ πᾷ τὺ λῇς. 
᾿ΑΘΗΝΑΙ͂ΟΣ 
Ν ᾿ ,.2 ς ΄ »ΎΨΕῃΕ 

γὴ τὸν “]1{ ὡς ταχιστ᾽ αἀγε. 

ΧΟΡΟΣ 
, ἶ , δ στρωμάτων δὲ ποιχίλων χαὶ 

χλανιδίων χαὶ ξυστίδων χαὶ 

1190 χρυσίων, ὕσ᾽ ἐστί μοι, 
οὐ φϑόνος ἕνεστί μοι 
χιᾶσι παρέχειν φέρειν τοῖς 

σαισίν, ὅπόταν τὲ ϑυγά- 
Ὺ 

τὴρ τινὲ χανηφορῇ.- 
-" ς - ΄ 

119 χιᾶσιν ὑμῖν λέγω 
λαμβάνειν τῶν ἐμῶν 

΄, - » { κ 

χρημάτων νῦν ἔνδοϑεν, καὶ 
Υ «“ 53 ΄ 

μηδὲν οὕτως εὖ σεσημαν- 
) 2 

ϑαι τὸ μὴ οὐχὶ 
1200 τοὺς δύπους ἀναστάσαι, 

ω 2 τ - χἄττ᾽ ἂν ἔνδον ἢ φορεῖν. 
2 7 2 " - 2 

ὄψεται δ᾽ οὐδὲν σχοπτῶν, εἰ 
μή τις ὑμῶν 
γν.»ὔ, - ᾿΄ 

ὀξύτερον ἐμοῦ βλέπει. 
΄ - ς -" 

εἰ δέ τῳ μὴ σῖτος ὑμῶν 
ΕΣ ’ 2 Ὁ} ΄ Α 

ἔστι, βόσχει δ᾽ οἰχέτας καὶ 

130ὅ σμιχρὰ πολλὰ παιδία, 
ΡῚ σν; - - 

ἔστι πταρ᾽ ἑμοῦ λαβεῖν 
, Ν , ς .2 

συρίδια λετττὰ μέν, ὃ ὃ 

ἄρτος ἀπὸ χοίνιχος ἰ- 
δεῖν μάλα νεανίας. 
΄“ [: ΄ 
ὁστις οὐν βούλεται 

- , » 

1210 τῶν πενήτων ἴτω 
εἰς ἐμοῦ σάχχους ἔχων χαὶ 

κωρύχους, ὡς λήψεται ττυ- 
΄ -» ν} 

ρούς" ὃ μανῆς ὃ 
᾿Ξ ν 2 - Ρ] - 

οὑμὸς αὐτοῖς ἐμβαλεῖ. 
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σιρός γε μέντοι τὴν ϑύραν 
χεροαγορεύω μὴ βαδίζειν. 
τὴν ἐμήν, ἀλλ᾽ 
εὐλαβεῖσθαι τὴν κύνα. ᾿ 121 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Α 
ἄνοιγε τὴν ϑύραν" :τταραχωρεῖν οὐ ϑέλεις; 
ὑμεῖς τί χάϑησϑε; μῶν ἐγὼ τῇ λαμπάδι 
ὑμᾶς χαταχαύσω; φορτιχὸν τὸ χωρίον. 
οὐχ ἂν ποιήσαιμ᾽. εἰ δὲ σπτάνυ δεῖ τοῦτο δρᾶν, 
ὑμῖν χαρίσασϑαι, προσταλαιπωρήσομεν. 1320 

ΑΘΗΝΆΑΙΟΣ Β 
χἠμεῖς γε μετὰ σοῦ ξυνταλαιπωρήσομεν. 

ΑΘΗΝΑΙ͂ΟΣ Α 
οὐχ ἄπιτε; χωχύσεσϑε τὰς τρίχας μαχρά. 
οὐχ ἄπιϑ'᾽, ὅπως ἂν οἱ Λάχωνες ἔνδοϑεν 
χαϑ' ἡσυχίαν ἀπίωσιν εὐωχημένοι; 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ Β 
οὔπω τοιοῦτον σὺ μπόσιον ὕττωπ ἐγώ. 1: 
ἦ χαὶ χαρίεντες ἦσαν οἱ “αχωνιχοί" 
ἡμεῖς δ᾽ ἐν οἴνῳ συμπόται σοφώτατοι. 

τῷ τῷ 

᾿ΑΘΗΝΑΙ͂ΟΣ 
2 - εἰν Ἂς ; ΄ » ἜΤ ον κα 
ὀρϑῶς γ΄, ὁτιὴ νήφοντες οὐχ ὑγιαίνομεν" 
ΒᾺ ν Ὁ Ὁ ΄ 2 ᾿ , , 
ἣν τοὺς ϑηναίους ἐγὼ πείσω λέγων, 
μεϑύοντες ἀεὶ ττανταχοῖ πρεσβεύσομεν. 1930 

- "" ᾿ ΄“ ΕΣ ΡῚ ν ᾿, 

γῦν μὲν γὰρ ὅταν ἔλϑωμεν ἐς “αχεδαίμονα 
γήφοντες, εὐθὺς βλέπομεν ὃ τι ταράξ ξομιεν" 
ὥσϑ᾽ ὅ τι μὲν ἂν λέγωσιν οὐκ ἀχούομεν, 

, 2 2 ΄ ““Ω᾽9 ς« ’ 
ἃ δ᾽ οὐ λέγουσι, ταῦϑ᾽ ὑπονενοήχαμεν, 
2 7 2 2 ὡς Ν - 2 - , 

ἀγγέλλομεν δ᾽ οὐ ταὐτὰ τῶν αὐτῶν πτέρι. 1 
Ἀ Ψ τὸ "δ [4 2 Ἂ , , 

νυνὶ δ᾽ ἁπαντ᾽ ἤρεσχεν" ὡστ᾽ εἶ μέν γέ τις 
ἄδοι Τελαμῶνος, Κλειταγόρας ἄδειν δέον, 
ἐπηνέσαμεν ἂν χαὶ πιροσεττιωρχήσαμεν. 
2 2 «ς ᾿" ᾿ ΕἸ: », τ ὦ οἱ 

ἀλλ᾽ οὑτοιὶ γὰρ αὖϑις ἔρχονται :τάλιν 

ἐς ταὐτόν. οὐχ ἐρρήσετ᾽ ὠ μαστιγίαι; 1240 

τῷ μ᾿} οι! 

ΑΘΉΝΑΙΟΣ Β 
ν ν »Ὑ ᾿ “-«φἨχ ὃν 

γὴ τὸν “έ ὡς ἤδη γε χωροῦσ᾽ ἔνδοϑεν. 



"-- τῷ Οι οι 

1200 

1201 
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ΛΆΚΩΝ 
ὦ τιολυχαρείδα λαβὲ τὰ φυσατήρια, 
Ὁ᾽.3.. Ά ΤΣ 5λρ Ξ λὸὲ ἵν᾿ ἐγὼ διποδιάξω τε χἀείσω καλὸν 

᾿ , γ 3 Ὁ -Ύ 

ἐς τὼς ᾿Ιισαναίως τε χᾶμ᾽ ἀεισμ᾽ ἁμᾷ. 

ΑΘΗΝΆΙΟΣ 
λαβὲ δῆτα τὰς φυσαλλίδας πρὸς τῶν ϑεῶν, 

[4 , -» - 2 “ 

ὡς ἥδομαί γ᾽ ὑμᾶς ὁρῶν ὀρχουμένους. 

ΧΟΡῸΣ ΛΑΚΏΝΩΝ 
[42 

ὕρμαον 
τοῖς χυρσαγίοις ὦ Μναμόνα 
τὰν τεὰν μῶαν, ἅτις 

3 ΟΝ ἢ , ᾿ 5 , 
οἶδεν ἁμὲ τώς τ΄ ἡΙσαγαίως, 
« ᾿Ὶ Ἁ 2 2 2 , 

ὁχα τοὶ μὲν ἔπ «“ρταμιτίῳ 

σιρόχροον σιοείχελοι 
ν - ν , Ἄς ΤΩΝ 

σχιοττὰ χᾶλα τὼς Μήδως τ ἑνίχων, 

ἁμὲ δ᾽ αὖ “εωνίδας 
(5 τὰ κ ΄ 
ἂγεν ᾧπερ τὼς χάτιρως 
ϑάγοντας οἰῶ τὸν ὀδόντα" 

ν Ν ᾿ 3 ν , 

πολὺς δ᾽ ἀμφὶ τὰς γένυας ἀφρὸς ἤνσει, 

πολὺς δ᾽ ἁμᾷ χαττῶν σχελῶν ἀφρὸς ἵὯξτο. 
ἢν γὰρ τὠνδρες οὐχ ἑλάσσως 

»"-Ά ’ Ἁ ; 

τὰς ᾿Ἱϑναμιίας τοι Πέρσαι. 
2 ΄ 2 , 

ἀγροτέρα “ίρταμε σηροχτο)ξ 

μόλε δεῦρο παρσένε σιὰ 
ποττὰς σπονδάς, 
ὡς συνέχῃς πολὺν ἁμὲ χρόνον. 

- ἜΥ ΄ χ » 

γῦν δ᾽ αὐ φιλία τ᾽ αἰὲς εὔπορος εἴη 

χαὶ τᾶν αἱμυλᾶν ἀλωττέχων τταυσαίμεϑα. 
- κν  τ5}} Κ΄ 

ὦ δεῦρ᾽ ἴϑι δεῦρ᾽ ὦ 
χυναγὲ παρσένε. 

ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ 
» 2 ν ΡῈ , ᾿έϑεις ὁ 

ἄγε νυν ἐπειδὴ τὰαλλα πσιεποίηται χαλῶς, 
2 ΄ ΄ 3 , 
ἀπάγεσϑε ταύτας ὦ “άχωνες, τασδεδὶὲ 

ΝΝ κ κ Ἔ ᾿ κ 
ὑμεῖς" ἀνὴρ δὲ παρὰ γυναῖχα χαὶ γυνὴ 

΄ ἘΣ 2 “ .- στήτω σιαρ᾽ ἄνδρα, κατ᾽ ἐπ᾽ ἀγαϑαῖς συμφοραῖς 

ταῖς συνϑήκαις; 
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ὀρχησάμιεγοι ϑεοῖσιν εὐλαβώμεϑα 
τὸ λοιπὸν αὖϑις μὴ ᾿ξαμαρτάνειν ἔτι. 

ΧΟΡῸΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
πρόσαγε χορόν, ἐπάγαγε χάριτας, 
ἐχεὶ δὲ κάλεσον ἤρτεμιν, 1280 
ἐπὶ δὲ δίδυμον ἀγέχορον ἰήιον 
εὔφρον᾽, ἐπὶ δὲ νύσιον, 
ὃς μετὰ μαινάσι βαχχίσιν οἰνάσι δαίεται, 
4Ιία τε πυρὶ φλεγόμενον, ἐπί τε 198ὅ 
γεότνιαν ἄλοχον ὀλβίαν" 
εἶτα δὲ δαίμονας, οἷς ἐπιμάρτυσι 

χρησόμεϑ᾽ οὐχ ἐπιλήσμοσιν 
ἡσυχίας ττέρι τῆς ἀγανόφρονος, 
ἣν ἐποίησε ϑεὰ Κύπρις. 1290 
ἀλαλαὶ ἰὴ τταιήων" 
αἴρεσϑ' ἄνω ἰαί, 
ὡς ἐπὶ νίχῃ ἰαί. 
εὐοῖ εὐοῖ, εὐαί εὐαί. 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤῊ 
“ἄχων πρόφαινε δὴ σὺ μοῦσαν ἐπὶ νέᾳ νέαν. 1290 

ΧΟΡῸΣ ΛΑΚΏΝΩΝ 
Ταὔγετον αὖτ᾽ ἐραννὸν ἐχλιχτῶα 
Μῶα μόλε λάχαινα τιρετττὸν ἁμὶν 
χλέωα τὸν Ἡμύχλαις σιὸν 
χαὶ χαλχίοιχον ἄνασσαν 1800 
Τυνδαρίδας τ᾽ ἀγασώς, 
τοὶ δὴ ττὰρ Πὐρώταν ψιάδδογτι. 
εἶα μάλ᾽ ἔμβη 
ὦ εἶα χοῦφα ττάλλων, 
ὡς Σπάρταν ὑμνίωμες, 1800 

τᾷ σιῶν χοροὶ μέλοντι 
χαὶ ποδῶν χτύπος, 

χάτε ττῶλοι ταὶ κόραι 
χεὰρ τὸν Εὐρώταν 
ἀμπάλλοντι τυχνὰ ττοδοῖν 1810 
ἀγχονίωαι, 
ταὶ δὲ κόμαι σείονϑ᾽ ᾧπερ βαχχᾶν 
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ϑυρσαδδωᾶν χαὶ παδωᾶν. 
τ, νίαν Ὁ ν ἐδ ΄, - 

ἁγῆται δ᾽ ἃ Πήδας παῖς 
ι3ι|δὲ ἁγνὰ χοραγὺὸς εὐπρεπής. 

23,4, Ἅδ 2)» ΄, , - 

ἀλλ᾽ ἄγε κόμαν παραμτύυχιδὸε τῷ χερί, 
χιοδοῖν τε τιάδη 
τῇ ΕΣ ᾿ς 

ἃ τις ἔλαφος 
΄ ς - ’ ΄ 

χρότον δ᾽ ἁιιᾷ ποίη χορωφελήταν. 
1820 καὶ τὰν σιὰν δ᾽ αὐ τὰν χρατίσταν 

χαλχίοικον ὕμνὴ 
τὰν σπάμμαχον. 
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ΘΕΞΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ 

ΠῚ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΘΣ 9 ΠΡΘΣΩΠΙΑ 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ Εὐριπίδου κηδεστής ΧΟΡῸΣ ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ͂ΣΩΝ 
ΕΥΡΙΠΙΔῊΣ ΓΥΝΑΙΚΕῈΣ ΤΙΝΕΣ 
ΘΕΡΑΠΩΝ Ἀγάϑωνος ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ 

ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΣ 
ΧΟΡΟΣ ιγάϑωνος ΣΚΥ̓ΘΗΣ ΤΟΞΟΤΗΣ 
ΚΗΡΥΞ 3 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
Ὦ Ζεῦ χελιδὼν ἀρά ποτε φανήσεται; 
ἀπολεῖ μ᾽ ἀλοῶν ἄνϑρωπος ἐξ ἑωϑινοῦ. 
οἷόν τε, πρὶν τὸν σπλῆνα κομιδῇ μ᾽ ἐχβαλεῖν, 
παρὰ σοῦ πυϑέσϑαι ποῖ μ᾽ ἄγεις ὠὐριείδη; 

ἘΥΡΙΠΙΔῊΣ 
Ὁ γΎμγρῚ ΕἸ 2 ,ὔ πὰ - ᾿ 

ἀλλ᾽ οὐχ ἀχούειν δεῖ σε ταῦϑ'᾽ ὅσ᾽ αὐτίχα δ 
, ,ὔ 

ὄψει τιαρεστώς. 
ΜΧΗΣΙΛΌΧΟΣ 

χεῶς λέγεις; αὖϑις φράσον. 
2 - ἣν ἐν , 

οὐ δεῖ μ᾽ ἀκούειν; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ ; 
2 «“ 2.»ϑ»ω0" , ς - 

οὐχ ἃ γ᾽ ἂν μέλλῃς ὁρῶν. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ἜΠΟΣ ες. «ὦ - 2 
οὐδ᾽ ἀρ᾽ ὁρᾶν δεῖ μ᾽; 

: ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
2 ΄“᾿ 2.» » 2 ’ ΄ 

οὐχ α γ ἂν ἀχούειν δέῃ. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

πῶς μοι παραινεῖς; δεξιῶς μέντοι λέγεις. 
2 Ν ᾿ - 2 Ἂ ἢ ΄ , - 

οὐ φῇς σὺ χρῆναέ μ᾽ οὔτ᾽ ἀχούειν οὔϑ᾽ ὁρᾶν. 10 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

Α " γ ᾿Ξ ΄ Ἀ ’ 

χωρὶς γὰρ αὐτοῖν ἑχατέρου ᾽στὶν ἡ φύσις. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

- , ὃ » , γὼ) « - 

του μὴητ ἀχουξιν μηϑϑ ὁρᾶν; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
ἥυ 

, ἂν ΜΡ 

ἔσϑ᾽ ὅτι. 
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ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
σεῶς χωρίς; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
“ ἘΞ ᾿ "Ὥ , 

οὕτω ταῦτα διεχρίϑη τότε. 
σῶ ΣΝ ᾿ .“ κ - ν , 

αἰϑὴρ γὰρ οτε τὰ πρῶτα διεχωρίζετο 
“}᾽ ς - , ΄, 

1 χαὶ ζῷ ἐν αὑτῷ ξυνετέχνου χινούμενα, 

ᾧ μὲν βλέπειν χρὴ τιρῶτ᾽ ἐμηχανήσατο 
2 ᾿ ᾽ : ἮΣΕ - 
ὀφϑαλμὸν ἀντίμιμον ἡλίου τροχῷ, 
γ - ͵ ΕῚ ΄ 
ἀχοῇ δὲ χοάνην ὦτα διετετρήνατο. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ν κ ΄ 5 ΄ }] - 

διὰ τὴν χοάγην οὖν μήτ᾽ ἀχούω μήϑ᾽ ὁρῶ; 
᾿ . » τς ’ ΄, 

20 γὴ τὸν “1{ ἡδομαί γε τουτὶ τεροσμαϑών. 
’, ΄ 2 ᾿ ΄, οἷόν γέ τοῦστιν αἱ σοφαὶ ξυνουσίαι. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
"3 Ἃ "ς - 7, ἃ - 

στόλλ᾽ ἂν μάϑοις τοιαῦτα παρ᾽ ἑμοῦ. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ ἐτρε τ 

σῶς ἂν οὖν 
Ν - 2 { - ’ Ψ ’ σ΄“ 

σιρὸς τοῖς ἀγαϑοῖς τούτοισιν ἐξεύροις ὅπως 
ἔτι πιροσμάϑοιμι χωλὸς εἶναι τὼ σχέλη; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
΄, “- τ Ἢ ΄ ν - 

βάδιζε δευρὶ χαὶ πρόσεχε τὸν νοῦν. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧῸΣ 

τῷ οι 

ἰδού. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ἡρᾶο τὸ ϑὺύ ὕΤΩ “ ὁρᾷς τὸ ϑύριον τοῦτο; 
ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 

Χ [4 νὴ τὸν Ἡραχλέα 
οἰμαί γε. 

; ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
σιώπα νυν. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
σιωπῶ τὸ ϑύριον. 

ἐπ 5 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ἀχου᾽. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ἀχούω καὶ σιωτῶ τὸ ϑύριον. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
, .᾽ ΄ ν -» 

ἐνθάδ᾽ “Ιγάϑων ὃ χλεινὸς οἰχῶν τυγχάνει 
πὶ ν 

80 ὃ τραγῳδοποιός. 
ΜΚΗΣΙΛΟΧΟΣ 

- ἕ Ξ ΄ 
ποῖος οὗτος «Ἵγαϑων;. 
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: ΕΥ̓́ΡΙΠΙΔῊΣ 
ἔστιν τις γάϑων 

ΜΧΗΣΙΛΌΧΟΣ 
μῶν ὃ μέλας ὃ χαρτερός; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗῊΣ 

Ρ] 2 » ὉΤ4 ’ - 2 φζ. ’ 

οὐχ ἀλλ ἕτερος τις οὐχ ἑόραχας πώποτε; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

- «ς ͵ 

μῶν ὃ δασυττώγων; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
οὐχ ἑόραχας πώποτε; 

ΜΝΗΣΙΔΟΧΟΣ 
Ν " ,}) 2 Ἄν ΚΡ 2 , 2 24» 

μὰ τὸν “ὦ οὔπω γ᾽ ὥστε χἀμέ γ᾽ εἰδέναι. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

πωνν ᾿ ΡΈΕΙ Ἐπ πο, 53,8. ξ ϑὲ 5 (ὁ 5, ΝΕ 
χαὶ μὴν βεβίνηχας σύ γ᾽, ἀλλ᾽ οὐχ οἰσϑ' ἴσως. 35 
3442 2 "Δ κὰς ς 2 ’, 

ἀλλ᾽ ἐχητοδὼν πτήξωμεν, ὡς ἐξέρχεται 

ϑεράπων τις αὐτοῦ πῦρ ἔχων χαὶ μυρρίνας, 
σιροϑυσόμενος, οἰμαί γε, τῆς ποιήσεως. 

ΘΕΡΆΠΩΝ 
εὔφημος πᾶς ἔστω λαός, 
στόμα συγχλήσας" ἐπιδημεῖ γὰρ 40 
ϑίασος Μουσῶν ἔνδον μελάϑρων 
τῶν δεσποσύνων μελοττοιῶν. 
ἐχέτω δὲ πνοὰς νήνεμος αἰϑήρ, 
κῦμα δὲ σπιόντου μὴ χελαδείτω 
γλαυχόν" 4Ὁ 

,. ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
βομβάξ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
σίγα. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

τί λέγει; 
ΘΕΡΆΠΩΝ 

σιτηγῶῶν τὲ γένῃ χαταχοιμάσθϑω, 
- Ψἢ ὙοΣ , ’ 

ϑηρῶν τ᾽ ἀγρέων :τόδες ὑλοδρόμων 
μὴ λυέσϑων. 

ΜΧΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

βομβαλοβοιιβάξ. 
ΘΕΡΆΠΩΝ 

᾿ , «ς " ’ 

μέλλει γὰρ ὁ καλλιεπὴς ἀγάϑων 
’ ς ᾽ 

πρᾶάμος ἡμέτερος 80 
ΜΝΗΣΙΛΌΧΟΣ 

«ὧν βινεῖσϑαι; 
Ανϊϑδιορὴαηΐδ υοἱ, 1]. 2 
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᾿ ΘΕΡΆΠΩΝ 
τίς ὃ φωνήσας; 

ΜΚΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
΄ ΡΥ ’ 

νήνεμος αἰϑῆήρ. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 
- Α { ΄ τ Ὕ ᾿" Α͵ ΚΡΙΣΣ δρυόχους τιϑέναι δράματος ἀρχάς. 

΄ ν ΄ ς -ΦΨὮο - 

χάμπτει δὲ νέας ἁψῖδας ἐπῶν, 

τὰ δὲ τορνεύει, τὰ δὲ χολλομιελεῖ, 
χαὶ γνωμοτυτιεῖ χἀντονομαΐζει 
χαὶ χηροχυτεῖ καὶ γογγύλλει 
χαὶ χοανεύει. 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
χαὶ λαιχάζει. 

ΘΕΡΆΠΩΝ 
5] , - 

τίς ἀγροιώτας ττελάϑει ϑριγχοῖς; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ὃς ἕτοιμιος σοῦ τοῦ τϑ τιοιητοῦ 

τοῦ χαλλιεποῦς χατὰ τοῦ ϑριγχοῦ 
συγγογγύλας 

τουτὶ τὸ πέος χοανεῦσαι. 
ΘΕΡΑΠΩΝ 

τ ᾿ ΄ ΞᾺ ΡΝ ΕΣ τ ᾿ 3 ᾽ 
ἢ ποῦν νέος γ ὧν ἡσὥ υβριστὴης ὦ γέρον. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
Υ , - Χ 2) , ν ᾿ 
ὦ δαιμόνιε τοῦτον μὲν ἕα χαίρειν, σὺ δὲ 
3 ᾽ς ΄ πο ΟῚ ἐς ΄ , 

“ιγάϑωνά μοι δεῦρ᾽ ἐχχάλεσον 7“τάσῃ τέχνῃ. 
ΘΕΡΑΠῸΝ 

Ἁ ς , ΕΣ 3 ᾿ ᾿ 2}: , 

μηδὲν ἱχέτευ᾽" αὐτὸς γὰρ ἔξεισιν τάχα. 
᾿ - , - ΦῚ 

χαὶ γὰρ μελοτοιεῖν ἄρχεται" χειμῶνος οὖν 
, Ν δὴ 3) ΓΑ 

ὄντος χαταχάμπτειν τὰς στροφὰς οὐ ῥᾷδιον, 
Ν οἴ. Ν [4 

ἣν μὴ προΐῃ ϑύραζε σπιρὸς τὸν ἥλιον. 
ν ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

, ΣΙ 2 Ἂ “ τί οὐν ἐγὼ δρῶ; 
ΘΕΡΆΠΩΝ 

᾿ 2 ς ᾿ ΧΗΣ 

χτερίμεν᾽, ὡς ἐξέρχεται. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ὦ Ζεῦ τί δρᾶσαι διανοεῖ μὲ τήμερον; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

γὴ τοὺς ϑεοὺς ἐγὼ πυϑέσϑαι βούλομαι 
τί τὸ πρᾶγμα τουτί. τί στένεις; τέ δυσφορεῖς; 

οὐ χρῆν σὲ χρύτιτειν ὄντα χηδεστὴν ἐμόν. 
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ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
ἔστιν χαχόν μοι μέγα τι πιροτεεφυραμένον. 

; τς ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ποῖόν τι; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
τῇδε ϑημέρᾳ χριϑήσεται 

εἴν. ἔστ᾽ ἔτι ζὼς εἴτ᾽ ἀτεόλωλ᾽ Εὐρισιίδης. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

χαὶ πῶς; ἐπεὶ νῦν γ᾽ οὔτε τὰ δικαστήρια 
μέλλει δικάζειν οὔτε βουλῆς ἐσϑ'᾽ ἕδρα, 
ἐπεὶ τρίτη ᾽στὶ ϑεσμοφορίων ἡ μέση. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
τοῦτ᾽ αὐτὸ γάρ τοι χἀπολεῖν με τιροσδοχῶ. 

ς ᾿ - 2 ἣ Ψ , 

αἱ γὰρ γυναῖχες ἐπιβεβουλευχασέ μοι 

χάν ϑεσμοφόροιν μέλλουσι στερί μου τήμερον 
ἐχχλησιάζειν ἐγ ὀλέϑρῳ. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
τιὴ τί δή; 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ 
ὁτιὴ τραγῳδῶ χαὶ καχῶς αὐτὰς λέγω. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ν ᾿ - ν , , » ἋἋ “ἢ 

γὴ τὸν Ποσειδῶ καὶ δίκαιά γ᾽ ἂν πάϑοις. 
2 ΙΝ 7" ,ὔ Ν᾿ ν" , 

ἀτὰρ τίν᾽ ἔκ τούτων σὺ μηχανὴν ἔχεις; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ΡῚ ΄, ΞΞ- κ ν ν 7 

“ἰγάϑωνα τιεῖσαι τὸν τραγῳδοδιδάσχαλον 
2 ’ 2 - 

ἐς ϑεσμοφόροιν ἐλϑεῖν. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

’ ᾿ ΄ Ρ] ᾿] ΄ 

τί δραάσοντ᾽; εἰπέ μοι. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

Ὁ λ , Ἄν» - [Ὁ Ὁ , 
ἐχχλησιάσοντ᾽ ἕν ταῖς γυναιξὶ χὰν δέῃ 

, » ἘΞ: - 

λέξονϑ' ὑπὲρ ἐμοῦ. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
σπότερα φανερῶς ἢ λάϑρᾳ; 
ΕΥ̓́ΡΙΠΙΔΗΣ 

᾿ ν Ἁ ᾿Ὶ , 

λάϑρᾳ, στολὴν γυναικὸς ἡμφιεσμένον. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

Ἁ -Ὁ Ἀ Α , - - ’ 

τὸ πρᾶγμα κομιμὸν καὶ σφόδρ᾽ ἐκ τοῦ σοῦ τρόπου" 
- ν “.-- ς , ς - 

τοῦ γὰρ τεχνάζειν ἡμέτερος ὁ πυραμοῦς. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

σίγα. 
9" 
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80 

0 
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ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
τί δ᾽ ἔστιν; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
“Ιγάϑων ἐξέρχεται. 

-ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
Χ -- 3. Ἃ 

χαὶ που σὥ; 
ΕΥΡΙΠΙΔῊΣ 

[4 ) , “ ς 7 
ὅπου ᾿στίν; οὗτος οὐχχυχλούμενος. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
3 ΟΝ ᾿ ᾿ Ὁ ΠΥ ΟΣ 3. Ν " 32 ς - 

αλλ ἢ τυφλὸς μέν εἶμι" ἐγὼ γὰρ οὐχ ὁρῶ 
ἄνδρ᾽ οὐδέν᾽ ἐνθάδ᾽ ὄντα, Κυρήνην δ᾽ ὁρῶ. 

ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 
σίγα" μελῳδίαν παρασχευάζεται. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
100 μύρμηχος ἀτραπούς, ἢ τί δὴ μινυρίζεται; 

ΑΓΑΘΩΝ 
ς Ἁ « ᾿, ΄ 

ἱερὰν χϑονίαις δεξάμεναι 
λαισειάδα κοῦραι ξὺν ἐλευϑέρᾳ 
σάτρια χορεύσασϑε βοᾷ. 

ΧΟΡῸΣ 
, λ ’ ς » 

τίνι δὲ δαιμόνων ὁ κῶμος; 
ΠἼ κὦ 2 , Ν οΣ ν 

10ῦ λέγε νυν. εὐπίστως δὲ τοὐμὸν 
δαίμονας ἔχει σεβίσαι. 

ΑΓΑΘΩΝ 
ἄγε νυν ὦ χλῇζε Μοῦσα 
χρυσέων ῥύτορα τόξων 
Φοῖβον, ὃς ἱδρύσατο χώρας 

110 γύαλα Σιμουντίδι γᾷ. 
ΧΟΡΟΣ 

- η , 2 - χαῖρε χαλλέστας ἀοιδᾶς 
Φοῖβ᾽ ἐν εὐμούσοισι τιμαῖς 
γέρας ἱερὸν προφέρων. 

ΑΓΑΘΩΝ 
'τάν τ΄ ἐν ὄρεσι δρυογόνοισι 

11ὅ χόραν ἀείσατ᾽ 
ἀίρτεμιν ἀγροτέραν. 

ΧΟΡΟΣ 
[42 ’ " 

ἕπομαι χλήζουσα σεμνὸν 

104---110-Ξ- 111-116 117-- 119 -- 12ὃ.--Τ2ῦ 
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γόνον ὀλβίζουσα “ατοῦς 
2 3 ᾽ πε ξ: 

“ίρτεμιν ἀπειρολεχη. 

ΑΓΑΘΩΝ 
΄ ΄ ’ "Ὁ ΄ 

“]Ἱατώ τε χρούματά τ᾽ ἀσιάδος 120 

ποδὶ σπεαρ᾽ ἔρρυϑμα φρυγίῳ 
δινεύματα Χαρίτων. 

ΧΟΡΟΣ 
σέβομαι “ατώ τ᾽ ἄνασσαν 

΄ ΄, , [4 χίϑαρίν τε ματέρ᾽ ὕμνων 
γΥ -" ’ 

ἄρσενι βοᾷ δόκιμον, Ι 
- ΄ , ΄ - , 

τῷ φάος ἔσσυτο δαιμονίοις ϑεοῦ οἴπιασιν 
ἁμετέρας τε δι᾿ αἰφνιδίου ὀπός. ὧν χάριν 

τὸς . Ὑ δῇ η τ 
Φοῖβον ἀναχτ᾽ ἀγαλλε τιμᾷ. 

χαῖρ᾽ ὄλβιε παῖ “ατοῦς. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ὡς ἡδὺ τὸ μέλος ὠ ττότνιαι Γενετυλλέδες 180 
χαὶ ϑηλυδριῶδες χαὶ κατεγλωττισμένον 
χαὶ μανδαλωτόν, ὥστ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἀχροωμένου 
«ε , ν -“ : δα. ς “ἢ ς᾽ ΄ 

ὑπὸ τὴν ἕδραν αὑτὴν ὑπῆλϑε γάργαλος. 
καί σ᾽ ὦ νεᾶνις, ἥτις εἶ, κατ᾿ Αἰσχύλον 
2 “- , 2 ΓΆΒΕΕΙ , τὶ 

ἐκ τῆς “υχουργείας ἐρέσϑαι βούλομαι. 190 

ιῷ ῶωι 

χεοδαχτὸς ὃ γύννις; τίς πάτρα; τίς ἡ στολή; 
τίς ἡ τάραξις τοῦ βίου; τί βάρβιτος 
λαλεῖ χροχωτῷ; τέ δὲ λίρα κεχρυφάλῳ; 
τέ λήχυϑος καὶ στρόφιον; ὡς οὐ ξύμφορον. 
τίς δαὶ κατόπτρου καὶ ξίφους χοινωνία; 140 

σύ τ᾽ αὐτὸς ὦ τταῖ πότερον ὡς ἀνὴρ τρέφει; 
χαὶ ποῦ πέος; ττοῦ χλαῖνα; τοῦ λαχωνιχαί; 

ἀλλ᾽ ὡς γυνὴ δῆτ᾽". εἶτα ποῦ τὰ τιτϑία; 
τί φής; τί σιγᾷς; ἀλλὰ δῆτ᾽ ἐκ τοῦ μέλους 
ζητῶ σ᾽, ἐπειδή γ᾽ αὐτὸς οὐ βούλει φράσαι; 11Ὁ 

ΑΓΑΘῺΝ 
ὦ πρέσβυ πρέσβυ, τοῦ φϑόνου μὲν τὸν ψόγον 
ἤχουσα, τὴν δ᾽ ἄλγησιν οὐ παρεσχόμην" 
ἐγὼ δὲ τὴν ἐσθῆϑ᾽ ἅμα γνώμῃ φορῶ. 

χρὴ γὰρ τιοιητὴν ἄνδρα τιρὸς τὰ δράματα 
ἁεὶ ποιεῖ, πρὸς ταῦτα τοὺς τρύπους ἔχειν. 180 
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ἐπὶ σι δ 

100 

ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 
Ξ3 , “2 - , 

αὐτίχα γυναιχεῖ ἣν ποιῇ τις δράματα, 
’, - -“-ὔ» ’ ἊΝ - 3) [ 

μετουσίαν δεῖ τῶν τρόπων τὸ σῶμ᾽ ἔχειν. 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
τ - ""- “ , -- 

οὐχοῦν χελητίζεις, ὁταν Φαίδραν ποιῇς; 

ΑΤΆΘΩΝ 
᾿] ὁ - δ᾽ ΡλῚ - 3 -“ ΄ 

((} Θεία Ὧν 7τ01ἢ τις, ὃν τῳ σωματιε 

, ΄, - 2 

ἔνεσϑ᾽ ὑπάρχον τοῦϑ᾽. ἃ δ᾽ οὐ χεχτήμεϑα, 
, , - ΄ 

μίμησις ἤδη ταῦτα συνϑηρεύεται. 
ΜΝΗΣΙΔΟΧΟΣ 

ὕταν σατύρους τοίνυν ποιῇς, καλεῖν ἐμέ, 
- , , 

ἵνα συμποιῶ σοὔπισϑεν ἑστηχὼς ἐγώ. 
ΑΓΆΘΩΝ 

5). γ ν) , ᾽ . Σῖτο ὃς 
ἄλλως τ΄ ἀμουσὸν ἔστι ττοιητὴν ἰδεῖν 
2 - 2 ᾿ ας ’, ΕΝ 

ἀγρεῖον ὄντα χαὶ δασύν" σχέιναι δ᾽ ὅτι 
3᾽γ, 2 - 2 Ω ς ΄ 

Ἴβυχος ἐχεῖνος χἀναχρέων ὃ Τήιος 
χἀχαιός, οἵπερ ἁρμονίαν ἐχύμισαν, 

, 2 ᾿ »- 

ἐμιτροφόρουν τε χαχλίδων ἰωνικῶς, 
χαὶ Φρύνιχος, τοῦτον γὰρ οὖν ἀχήχοας, 
αὐτός τε χαλὸς ἣν χαὶ χαλῶς ἠμτείσχετο" 
διὰ τοῦτ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ χαὶ χάλ᾽ ἣν τὰ δράματα. 

.“ 2 -» 

ὑμοια γὰρ ποιεῖν ἀνάγχη τῇ φύσει. 
ΜΝΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 

τ ἄο᾿ ὃ Φιλοχλέ ΟΝ το ΟΝ 2 - - 

ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὃ Φιλοχλέης αἰσχρὸς ὧν αἰσχρῶς ποιεῖ, 
ς ΖΞ , ὉΝ ι τ Ἔ, 
ὁ δὲ Ξενοχλέης ὧν καχὸς χαχῶς ποιεῖ, 
ς δ᾽ Ὶ Θέ Ξ ΟΣ ΞΟ, 9᾽Ν π ΘΟῊΝ - 
ὁ ὁ αὖ Θέογνις ψυχρὸς ὧν Ψυχρῶὼς ποιεῖ. 

ΑΓΆΘΩΝ 
[4 Ὁ» ΄, - -» ,ὕ Ἁ Ἄν Ὶ 

ἅγιασ᾽ ἀνάγχη" ταῦτα γάρ τοι γνοὺς ἐγὼ 
ἐμαυτὸν ἐϑεράττευσα. 

ΜΝΗΣΙΔΟΧΟΣ 
σιῶς πρὸς τῶν ϑεῶν; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
Ξ. .)» ῷ ᾿ Ν 2 ᾿ - δι 

σαῦσαι βαὔζων᾽ χαὶ γὰρ ἐγὼ τοιοῦτος ἢ 
- ς 8. ἈΞ ΄ - 

ὧν τηλικοῦτος, ἡνίχ᾽ ἠρχόμην ττοιεῖν. 
ΜΧΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

μὰ τὸν 4 οὐ ζηλῶ σε τῆς τταιδεύσεως. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

ξ 35η - ἀλλ᾽ ὥνπτερ οὕνεχ᾽ ἦλθον, ἔα μ᾽ εἰγτεῖν. 
ΑΓΑΘΩΝ 3 

«Αξγε. 
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ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

Ρ] 9 - ΟΝ 2 "ὃ ΄ “ 2 ᾿ Ω 5 ἐπ 

ἀιγάϑων, σοφοῦ τιρὸς ἀνδρός, ὕστις ἐν βραχεῖ 
πολλοὺς καλῶς οἷός τε συντέιμινειν λόγους. 

ἐγὼ δὲ καινῇ ξυμφορᾷ στετιληγμένος 
ἱχέτης ἀφῖγμαι πρὺς σέ. 180 

ΑΓΑΘΩΝ 
τοῦ χρείαν ἔχων; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
, 3 ς - 2 - ΄ 

μέλλουσι μ᾽ αἱ γυναῖχες ἀττολεῖν τήμερον 

τοῖς ϑεσμοφορίοις, ὅτι χαχῶς αὐτὰς λέγω. 

ἷ ΑΓΑΘΩΝ 
τίς οὖν παρ᾽ ἡμῶν ἐστιν ὠφέλειά σοι; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
Ε ξύν ἐὺ ἜΡΕΙ Σ ϑεῖό οο λάϑ 

ἡ πᾶσ᾽" ἐὰν γὰρ ἐγχαϑεζόμενος λάϑρᾳ 
ἐν ταῖς γυναιξίν, ὡς δοχῶν εἶναι γυγή, 180 

ὑπεραποχρίνῃ μου, σαφῶς σώσεις ἐμέ. 
΄ ν , 2. με μόνος γὰρ ἂν λέξειας ἀξίως ἐμοῦ. 

ΑΓΑΘΩΝ 
ἔχειτα ττῶς οὐχ αὐτὸς ἀπολογεῖ πεαρών; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ἐγὼ φράσω σοι. πρῶτα μὲν γιγνώσχομαι" 
ἔπειτα τεολιεός εἰμι χαὶ τπεώγων᾽ ἔχω, 190 

ν ΡΒ] Ἂ ᾿ , 

σὺ δ᾽ εὐτιρόσωπος λευχὸς ἐξυρημιένος 

γυναιχόφωνος ἁπαλὸς εὐτρετιὴς ἰδεῖν. 

ΑΓΑΘΩΝ 
Εὐριπίδη 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
τί ἔστιν; 

ΑΓΑΘΩΝ 
ἐποίησάς ποτε, 

᾽ ς - - ᾿ Ρ] 2 , - 

χαίρεις ὁρῶν φῶς, τπτατέρα δ᾽ οὐ χαίρειν δοχεῖς; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
»" 

ἔγωγε. 190 
ΑΓΑΘΩΝ 

΄ ᾿Ὶ " κ᾿ " 

μὴ γυν ἑλπίσης τὸ σὸν χαχὼὸν 
“μᾶο γνερέξ, ΩΣ ἄν, ἃ μ:.9 ὦ ἡμᾶς ὑφέξειν. χαὶ γὰρ ἂν μαινοίμεϑ᾽ ἄν. 
Β] . Ν «“ ’ ᾽ γ ᾿ , 

ἀλλ᾽ αὐτὸς ὃ γε σόν ἐστιν οἰχείως «ρέρε. 
" εἶ . , - , 

τὰς συμφορὰς γὰρ οὐχὶ τοῖς τεχνάσμασιν 
, , 25κν ᾿ ἢ 

(έρειν δίχαιον ἀλλὰ τοῖς παϑίιμασιν. 
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ΜΧΉΣΙΛΟΧΟΣ ᾿ 
᾿ " ΕΥ̓ , ΄ 5 

καὶ μὴν σύ γ᾽ ὦ κατάπυγον εὐρύπρωχτος εἶ 
- ᾽, ΟῚ -Ξ [φ 

οὐ τοῖς λόγοισιν ἀλλὰ τοῖς παϑημασιν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

᾿ , “ , - 2 
τί δ᾽ ἔστιν ὅτι δέδοιχας ἐλϑεῖν αὐτόσε; 

ΑΓΑΘΩΝ 
; 2 , δ δ} ΄, 

χάχιον ἀττολοίμην ἂν ἢ σύ. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

πῶς; 
ΑΓΑΘΩΝ 

δοχῶν γυναιχῶν ἔργα νυχτερήσια 
χλέχτειν ὑφαρπάζειν τε ϑήλειαν κύπριν. 

᾿ ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ἰδού γε κλέπτειν" νὴ Δία βινεῖσϑαι μὲν οὖν. 
" «ς ΄, , ,2 , , 

ἀτὰρ ἡ πρόφασίς γε νὴ 44 εἰχότως ἔχει. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

τί οὖν; ποιήσεις ταῦτα; 
ΑΓΆΘΩΝ 

μὴ δόχει σύ γε. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

τ , ς 3 ΣΟαΡ, 3 
ὦ τρισχαχοδαίμων ὡς ἀπόλωλ᾽. 

ΜΚΗΣΙΔΟΧΟΣ Ν 
Εὐριπέδη 

(ὖ φίλτατ᾽ ὦ κηδεστὰ μὴ σαυτὸν προδῷς. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

πῶς οὖν ποιήσω δῆτα; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

τοῦτον μὲν μαχρὰ 
΄ ᾿ , Ψ » , 

χλάειν χέλευ᾽, ἐμοὶ δ᾽ δ τι βούλει χρῶ λαβών. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΣ 

» 2 Ων Ν 2 ᾽ 2 ,ὔ 

ἄγε νυν ἐπειδὴ σαυτὸν ἐπιδίδως ἐμοί, 
2 , Χ 2 , 

ἀπόδυϑιε τουτὶ ϑοίμιατιον. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

Ἁ ΄ καὶ δὴ χαμαί. 
3 Δ) ’ , - 3 

ἀτὰρ τί μέλλεις δρᾶν μ΄; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗ͂Σ 

2 Ἔ -" δέ ἀσιοξυρεῖν ταδί, 
τὰ χάτω δ᾽ ἀφεύειν. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
᾿ - 3 - 

ἀλλὰ πρᾶττ᾽, εἴ σοι δοχεῖ. 
ἢ) μὴ ᾿πιδοῦναι ᾿μαυτὸν ὠφελόν ποτε. 
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ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

ἀιγάϑων σὺ μέντοι. ξυροφορεῖς ἑχάστοτε, 
χρῆσόν τί νυν ἡμῖν ξυρόν. 

ΑΓΑΘΩΧ- 
αὐτὸς λάμιβανε 

ἐντεῦϑεν ἐκ τῆς ξυροδόχης. 220 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

γενναῖος εἶ. 
χάϑιζε" φύσα τὴν γνάϑον τὴν δεξιάν. 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
32, 

ὠμοι. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

τί χέχραγας; ἐμβαλῶ σοι πάτταλον, 
ἢν μὴ σιωπᾷς. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ἀτταταῖ ἰατταταῖ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
οὗτος σὺ ποῖ ϑεῖς; 

ΜΝΉΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ἐς τὸ τῶν σεμνῶν ϑεῶν᾽" 

ΕῚ ν " ᾿ ΄ ἘΝῚ αἰγὶ Ὁ. δ ωλ - 

οὐ γὰρ μὰ τὴν 4ήμητρ᾽ ἔτ᾽ ἐνταυϑὶ μενῶ ΡῈ 
τεμνόμενος. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
2 , 9, 

οὔχουν χαταγέλαστος δῆτ᾽ ἔσει 
ν τ ὺν ; , 5 , 

τὴν ἡμίχραιραν τὴν ἑτέραν ψνιλὴν ἔχων; 
ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 

3η», , ολίγον μέλει μοι. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

- ᾿] - - 

μηδαμῶς πρὸς τῶν ϑεῶν 
προδῷς με. χώρει δεῦρο. 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
χαχοδαέμων ἐγώ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
3 3 “- , - , 

ἔχ᾽ ἀτρέμας αὐτοῦ χἀνάχυπιτε. τιοῖ στρέφει; 980 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
μυμῦ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
τί μύζεις; πάντα ττεποίηται χαλῶς. 

ΜΧΉΣΙΛΟΧΟΣ 
οἴμοι καχοδαίμιων, ψιλὸς αὐ στρατεύσομαι. 
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ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
Ν , 2 ν , ΄ 

μὴ φροντίσῃς" ὡς εὐπρεπὴς φαίνει τάνυ. 
βούλει ϑεᾶσϑαι σαυτόν; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

εἰ δοχεῖ, φέρε. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

« - ΄ 

93 ὁρᾷς σεαυτόν; 
ΜΝΗΣΊΛΔΟΧΟΣ 

, 2 Ν᾽ σ΄ ΄ οὐ μὰ 4 ἀλλὰ Κλεισϑένη. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

53 ’, 7 9. 2 ΄ 2 ’ "7 

ἀνίστασ,, τιν ἀφευσω σὲ, χαγχυιϊμας ξχε. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧῸΣ 
οἴμοι χαχοδαίμων δελφάκιον γενήσομαι. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
, - ὉΧ ΄ 

ἐνεγχάτω τις ἔνδοϑεν δᾷδ᾽ ἢ λύχνον. 
Ψ. , Ἧ, ’ 

ἐπίκυπτε᾽ τὴν χέρχον φυλάττου νυν ἄχραν. 
ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 

Ξ3, ᾿ ΄ ν ᾿, ΄ Ὁ ἀῚ , , 

210 ἐμοὶ μελήσει νὴ Δία, πλήν γ᾽ ὁτε χάομαι. 
η [4 «“ Ξ5 

οἴμοι τάλας. ὕδωρ ὕδωρ ὦ γείτονες. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

Ἧ 

ϑάρρει. 
ΜΝΗΣΙΔΌΧΟΣ 

τί ϑαρρῶ χαταττεττυρττολημένος; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

3 2 2 2 2 2 (ὧν - ΄, ᾿ . ΕΞ Ν 

ἀλλ᾽ οὐχ ἔτ᾽ οὐδὲν τιρᾶγμά σοι" τὰ πλεῖστα γαρ 
2 ΄ 

24 αγτοτυετόνηχας. 
ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
τον λας ΡᾺ - 2 , 

φῦ ἰοὺ τῆς ἀσβόλου. 
αἰϑὸς γεγένημαι στάντα τὰ τιερὶ τὴν τράμιν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
, . - μὴ φροντίσης" ἕτερος γὰρ αὐτὰ σφογχγιεῖ. 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
᾿ “ἕξ ’ ΤΊΣ. ΟῚ . Ἔν Ἀ “ἐ 

οἰμιὠξεταέ τὰρ᾽ εἰ τὸν ἐμὸν τιρωχτὸν πελυνεῖ. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

᾿ἐγάϑων, ἐπειδὴ σαυτὸν ἐπιδοῦναι φϑονεῖ “γάϑων, ἐπειδὴ σαυτὸν ἐπιδοῦναι φϑονγεῖς, 
59,2 " - - ς - 

950 ἀλλ᾽ ἱμάτιον γοῦν χρῆσον ἡμῖν τουτῳὶ 
2 - ΄ 2 ς 2 , Ξ} - 

χαὶ στρόφιον" οὐ γὰρ ταῦτά γ᾽ ὡς οὐχ ἔστ᾽ ἐρεῖς. 
ΑΓΑΘΩΝ 

΄ - 3 2 πο 

λαμιβάνετε χαὶ χρῆσϑ' οὐ φϑονῶ. 

242 πρὶν ἀντιλαβέσθαι πρωκτὸν τῆς φλογός. 
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ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ ΠΡ 
τί οὖν λάβω; 

ΑΓΑΘΩΝ 
“ ν ᾿ - 2 ΄ , 

ὃ τι; τὸν χροχωτὸν πρῶτον ἐνδύου λαβών. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

Ἀν Ἀ , « 2 , Γ' 

γὴ τὴν ἠφροδίτην ἡδύ γ᾽ ὄζει ποσϑίου. 
σύζωσον ἀνύσας. αἶρε νῦν στρόφιον. ο: 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
σι οι 

ἰδού. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ἴϑε νυν κατάστειλόν με τὰ ττερὶ τὼ σχέλη. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

χεχρυφάλου δεῖ καὶ μίτρας. 
ΑΓΑΘῸΧΝ - 

ςφνι } 2 

ηδὶ μὲν οὖν 
Ἁ , .« 2 Ν , - 

χειαλὴ τιερίϑετος, ἣν ἐγὼ νύχτωρ φορῶ. 
ΒΥΡΙΠΙΔΗΣ 

ν » 2 3 Ἁ 2 ᾽ ΄, 

γὴ τὸν “0 ἀλλὰ χαπιτηδεία πάνυ. 
Ὡ ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ἀρ᾽ ἁρμόσει μοι; τὸ ςΌ φ 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
᾿ .). 3542 , 9 , 

γὴ ἁἰ΄ ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ ἔχει. 
δἰ Σ Βα “6. ΄ 

φέρ᾽ ἔγχυχλόν τι. 
ΑΓΑΘΩΝ 

ὙΤΨ - ἥπι 
λάμβαν᾽ ἀπὸ τῆς κλινίδος. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

ς ’ - 

ὑποδημάτων δεῖ. 
ΑΓΑΘΩΝ 

3 . Ἀ ,ὔ 

τὰμα ταυτὶ λάμβανε. 
ἥἄδονον ἂν ΜΝΗΣΙΔΟΧΟΣ 
ἀρ᾽ ἁρμόσει μοι; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
χαλαρὰ γοῦν χαίρεις φορῶν. 

ΑΓΑΘΩΝ 
" - 2 γὴ ἢ . ἐπ , 

σὺ τοῦτο γίγνωσχ᾽" ἀλλ᾽ ἔχεις γὰρ ὧν δέει, 
, «ς , ’, 2 ᾽, 

εἴσω τις ὡς ταἀχιστά μ᾽ ἐσχυχλησάτω. 265 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ἁνὴρ μὲν ἡμιῖν οὑτοσὶ χαὶ δὴ γυνὴ 10 μὲν ἢ, ὑτοσὶ χαὶ δὴ γυνὴ 
᾿, 3 Β.. - .) [ - ᾿ 

τό γ᾽ εἶδος" ἣν λαλῆῇς δ᾽, ὅπως τῷ φϑέγματι 

γυναιχιεῖς εὖ καὶ τιιϑανῶς. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
σιειράσομαι. 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
βάδιζε τοίνυν. 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ΑΥ ΄, ΒΡ] , 

μὰ τὸν ἡπόλλω οὐχ ἣν γε μὴ 
2 , Ὶ ᾽, . 

ὀμόσῃς ἐμοί 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

τί χρῆμα; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

συσσώσειν ἐμὲ 
΄ ᾿ " , ν ’ 

χιάσαις τέχναις, ἣν μοί τι τιδριπέπτῃ χαχόν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

γ , ,» 9, » ’ 

ομνυμι τοίνυν αἰϑέρ᾽ οἴχησιν “Πιὸς. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

, - ΡΒ} ν ς , ξ ἀρὴν, 

τί μᾶλλον ἢ τὴν “πττοχράτους ξυνοιχίαν; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

5 , ’ ͵ ΞΝ δΥ ὃ ἈΝ 9 

θμνυμι τοίνυν τεάντας ἄρδην τοὺς ϑεοῦς. 
ΜΝΗΣΙΔΟΧΟΣ 

, ΄, “439 σ“ ς ᾿ ΡῚ 

μέμνησο τοίνυν ταῦϑ', οτε ἢ φρὴν ὠμοσεν, 
ς - ο 2 2 ΄ ΒΝ Ξ δ  ὑ ΡΣ. , 

ἢ γλῶττα δ᾽ οὐκ ὑμώμοχ᾽" οὐδ᾽ ὡρχωσ᾽ ἐγω. 
ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ 

Ἀ ὙΠ ᾿ , ΞΕ ἀπ ᾿ - δ ν᾽ 7) ᾽, : 

καὶ σπεῦδε ταχέως" ὡς τὸ τῆς ἐχκλλησίας 
-" 2 “- , 

σημεῖον ἕν τῷ ϑεσμοφορείῳ φαίνεται. 
3 Ν .) Υ 

ἐγὼ δ᾽ ατειμι. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

δεῦρό γυν ὦ Θρᾷτϑ᾽ ἕπου. 
(ὦ Θρᾷττα ϑέασαι, χαοιμιένων τῶν λαμπάδων 
ὅσον τὸ χρῆμ᾽ ἀνέρχεϑ᾽ ὑπὸ τῆς λιγνύος. 

ἀλλ᾽ ὦ περι κα λλ. τὰ ἑσμοφόρω δέξασϑέ με 
ἀγαϑῇ τύχῃ χαὶ δεῦρο χαὶ πάλιν οἴχαδε. 

ὦ Θρᾷττα τὴν χίστην χατάϑου, χάτ᾽ ἔξελε 

τὰ πόπαν᾽, ὅπτως λαβοῦσα ϑύσω τοῖν ϑεοῖν. 
δέσποινα “τολυτέμιητε Ζήμητερ φίλη 
χαὶ Φερσέφαττα, πολλὰ τιολλάκις μέ σοι 

ϑύειν ἔχουσαν, εἰ δὲ μαλλὰ νῦν λαϑεῖν. 
καὶ τοῦ ϑυγατρίου χοῖρον ἀνδρός μοι τυχεῖν 

χελουτοῦντος, ἄλλως δ᾽ ἡλιϑίου χἀβελτέρου, 
καὶ πτοσϑαλίσχον νοῦν ἔχειν μοι χαὶ φρένας. 
σοῦ στοῦ χαϑίζωμ᾽ ἐν καλῷ, τῶν ῥητόρων 
ἵν ἐξαχούω; αὺ δ᾽ ἄπιϑ' ὦ Θρᾷτετ᾽ ἐχτιοδών" 
δούλοις γὰρ οὐκ ἔξεστ᾽ ἀχούειν τῶν λόγων. 
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ΚΗΡΥΞ 
εὐφημία στω, εὐφημία 'στω. εὔχεσϑε τοῖν 
ϑεσμοφόροιν τῇ Δήμητρι χαὶ τῇ Κόρῃ χαὶ τῷ 
Πλούτῳ χαὶ τῇ Καλλιγενείᾳ καὶ τῇ Κουροτρόφῳ 
τῇ Τῇ καὶ τῷ Ἑρμῇ καὶ ταῖς Χάρισιν ἐχχλησίαν 
τήνδε χαὶ σύνοδον τὴν νῦν χάλλιστα χαὶ ἄριστα 
ποιῆσαι, τιολυωφελῶς μὲν τῇ πόλει τῇ ϑη- 
γαίων τυχηρῶς δ᾽ ἡμῖν αὐταῖς. χαὶ τὴν δρῶσαν 
τήν τ᾽ ἀγορεύουσαν τὰ βέλτιστα περὶ τὸν δῆμον 
τὸν ̓ Ιϑηναίων χαὶ τὸν τῶν γυναιχῶν ταύτην νιχᾶν. 
ταῦτ᾽ εὔχεσϑε, χαὶ ὑμῖν αὐταῖς πάντ᾽ ἀγαϑά. 

ἰὴ παιὼν ἰὴ τεαιών. χαίρωμεν. 
ΧΟΡῸΣ 

δεχόμεϑα καὶ ϑεῶν γένος 
λιτόμεϑα ταῖσδ᾽ ἐπ᾽ εὐχαῖς 
φανέντας ἐπιχαρῆναι. 
Ζεῦ μεγαλώνυμε χρυσολύρα τὲ 

“Ιῆλον ὃς ἔχεις ἱεράν, 
χαὶ σὺ πιαχχρατὴς κόρα γλαῦ- 
χῶπι χρυσόλογχε τειόλιν οἱ- 

χοῦσα περιμάχητον, ἐλϑὲ δεῦρο. 
χαὶ πτολυώγυμςε ϑηροφόνη 
“ατοῦς χρυσώπιδος ἔρνος, 

σύ τε πόντιε σεμνὲ Πόσειδον 
ἁλιμέδον τιρολιττὼν 
μυχὸν ἰχϑυόεντ᾽ οἰστροδόνητον, 
ΜΝηρέος εἰνάλιοί τε χόραι 
γύμφαι τ᾽ ὀρείπλαγχτοι. 
χρυσέα τε φόρμιγξ 
ἰαχήσειεν ἐτι᾽ εὐχαῖς 
ἡμετέραις" τελέως δ᾽ 
ἐχχλησιάσαιμεν ϑηναίων 
εὐγενεῖς γυναῖχες. 

ΚΗΡΥΞ 
εὔχεσϑε τοῖς ϑεοῖσι τοῖς ὀλυμπτίοις 
χαὶ ταῖς ὀλυμπτίαισι χαὶ τοῖς τιυϑίοις 

καὶ ταῖσι τουϑίαισι χαὶ τοῖς δηλίοις 

141 
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920 

3890 
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. - Ϊ»ὔ ΞΦ 2 , - 

χαὶ ταῖσι δηλίαισι τοῖς τ᾽ ἄλλοις ϑεοῖς, 

ο9 9 οι 

» γ ᾿ ΄ - ΄ ᾿ 

εἰ τις ἐπιβουλεύει τι τῷ δήμῳ χαχὸν 
τῷ τῶν γυναιχιῦν ἢ ̓ πιχηρυχεύεξται 

γ ᾿ , ᾿ “ἢ 
Αὐριτίδη Μήδοις τ᾽ ἐπὶ βλάβῃ τινὶ 

» » - Χ - - 

τῇ τῶν γυναιχῶν, ἢ τυραννεῖν ἐχιιγοεῖ 
ὃ , ἢ τὸν τύραννον συγχατάγειν, ἢ) τταιδίον 
ς , - ἊΝ , ν 

5.10 ὑποβαλλομένης χατεῖστεν, ἡ δούλη τινὸς 
χιροαγωγὸς οὐσ᾽ ἐνετρύλισεν τῷ δεσπότῃ 
ὟΝ Ἂ 2 , - ΄ ἢ πεμιτομένη τὰς ἀγγελίας ψευδεῖς φέρει, 
ἢ μοιχὸς εἴ τις ἐξαπτατᾷ ψευδῆ λέγων 

ν: , ς ΄ ΄ 
χαὶ μὴ δίδωσιν ἂν ὑττόσχηται τότε, 
ἢ δῶρά τις δίδωσι μοιχῷ γραῦς γυνή, 
ἢ καὶ δέχεται τιροδιδοῦσ᾽ ἑταίρα τὸν φίλον, 

, - Ν 

χεΐ τις χάγιηλος ἢ χαπηλὶς τοῦ χοὸς 
ἢ τῶν χοτυλῶν τὸ γόμισμα διαλυμαίνεται, 

[2 τι 

“2 τς “ 3. νὰ 3, τ 
χαχῶς ατολέσϑαι τοῦτον αὑτὸν κῳχίαν 

σι - ς - . ν 

800 ἀρᾶσϑε, ταῖς δ᾽ ἀλλαισιν ὑμῖν τοὺς ϑεοὺς 
» ͵ ν - Ἀ 2 γΑ ΤΙ 

εὔχεσϑε πάσαις πολλὰ δοῦναι χαγαϑά. 

ΧΟΡΟΣ 
[Ξυνευχόμεσϑα τέλεα μὲν 

σιόλει τέλεα δὲ δήμῳ 
9 » , { 

τάδ᾽ εὔγματα γενέσϑαι, 
᾿ Σ᾽ ὦ ἡ δὲ , 

τὰ δ᾽ ἀἄρισϑ' σ᾽ ἂν προσήχῃ [10] ΜΠ ζςι 

γιχᾶν λεγούσας" ὅττύσαι δ᾽ ἐξ- 

απατῶσιν τεαραβαίνουσί τε τοὺς 
ὕρχους τοὺς νενοιισμένους 

800 χερδῶν οὕνεχ᾽ ἐπὶ βλάβῃ, 
ἢ ψηφίσματα χαὶ νόμον 
ζητοῦσ᾽ ἀντιμεϑιστάναι, 
ταἀτιόρρητά τὲ τοῖσιν ἐ- 
χϑροῖς τοῖς ἡμετέροις λέγουσ᾽, 

ἀσεβοῦσιν ἀδιχοῦσίν τὲ τὴν σεόλιν. 
ἀλλ᾽ ὦ παγχρατὲς 

Ζεῦ ταῦτα χυρώσειας, ὡσϑ' 

80 ἢ Μήδους ἐπάγουσι τῆς 
΄ [ ΕΣ » ’ 

χώρας οἵνεκ᾽ ἐπὶ βλάβῃ, 
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ἡμῖν ϑεοὺς παραστατεῖν 810 
᾽, δι , 

χαίπερ γυναιξὶν οὔσαις.] 
ΚΗΡΥ͂Ξ 

ἄχουε πᾶς. ἔδοξε τῇ βουλῇ ταδὶ 
τῇ τῶν γυναιχῶν" Τιμόχλει᾽ ἐπεστάτει, 
«Ἱὐσιλλ᾽ ἐγραμμάτευεν, εἶπε Σωστράτη" 8 
ἐχχλησίαν ποιεῖν ἕωϑεν τῇ μέσῃ 

- , τ ,η ὩΣ Ἔν, Ὡς, 7 
τῶν ϑεσμοφορίων, ἢ μαλισϑ' ἡμῖν σχολὴ, 

χαὶ χρηματίζειν τερῶτα τστερὶ Εὐριπίδου, 

ὅ τι χρὴ τιαϑεῖν ἐχεῖνον᾽ ἀδιχεῖν γὰρ δοχεῖ 
ἡμῖν ἁπιάσαις. τίς ἀγορεύειν βούλεται; 
᾿ ΓΥΧῊ Α 
ἐγώ. 880 

ΚΗΡΥΞ 
σπερίϑου νυν τόνδε τιρῶτον πρὶν λέγειν. 

ΧΟΡῸΣ 
σίγα σιώτεια, πρόσεχε τὸν νοῦν" χρέμπτεται γὰρ ἤδη 
[᾿ -» ΄ " , “᾽- 

ὅσεερ πιοιοῦσ᾽ οἵ ῥήτορες. μαχρὰν ἔοιχε λέξειν. 
ΓΥΝῊ Α 

’, ᾿ 2 - » " « " 

φιλοτιμίᾳ μὲν οὐδεμιᾷ μὰ τὼ ϑεὼ 
, δ σῆς Ὁ Ε -- ἄν 5’) ἣν ν 

λέξουσ᾽ ἀνέστην ὦ γυναῖχες᾽" ἀλλὰ γὰρ 
’ὔ ’ ’ " ΡῚ Ἂ 

βαρέως φέρω τάλαινα τιολὺν ἤδη χρόνον 
χιροπηλαχιζομένας ὁρῶσ᾽ ἡμᾶς ὑπτὺ 

δ ᾽ - τὸν : γᾷ ᾽ 

Εὐριπίδου τοῦ τῆς λαχανοϊεωλητρέας 
" » . 3 , , 

χαὶ “τολλὰ χαὶ τταντοῖ ἀχουούσας χαχά. 

οι 

ἢ ζῶ οι 

τί γὰρ οὗτος ἡμᾶς οὐχ ἐπισμῇ τῶν χαχῶν; 
πόσα δ᾽ οὐχὶ διαβέβληχ᾽, ὅστουττερ ἐμβραχὺ 390 
εἰσὶν ϑεαταὶ χαὶ τραγῳδιχοὶ χοροί, 
τὰς μοιχοτρόπους, τὰς ἀνδρεραστρίας χαλῶν, 
τὰς οἰνοπότιδας, τὰς προδότιδας, τὰς λάλους, 
τὰς οὐδὲν ὑγιές, τὰς μέγ᾽ ἀνδράσιν χαχόν" 
ὥστ᾽ εὐθὺς εἰσιόντες ἀπὸ τῶν ἰχρίων 890 
ὑποβλέπουσ᾽ ἡμᾶς σκοϊτοῦνταί τ᾿ εὐθέως, 
μὴ μοιχὸς ἔνδον ἡ τις ἀποχεχρυμμένος. 
δρᾶσαι δ᾽ ἔϑ᾽ ἡμῖν οὐδὲν ὧντεερ χαὶ πρὸ τοῦ 
ἔξεστι" τοιαῦϑ'᾽ οὗτος ἐδίδαξεν χαχὰ 

τοὺς ἄνδρας ἡμῶν" ὥστ᾽ ἐάνπερ τις τιλέχῃ 400 
γυνὴ στέφανον, ἐρᾶν δοχεῖ" κἂν ἐχβάλῃ 
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σχεῦός τι χατὰ τὴν οἰχίαν πλανωμένη, 
" - - ᾿ ς , 

ἁνὴρ ἐρωτᾷ, τῷ χκατέαγεν ἡ χύτρα; 
2 ΕῪΣ » 3 -» ῶ , 

οὐχ ἔσϑ ὅπως οὗ τῷ χορινϑίῳ ξένῳ. 
χάμνει χόρη τις, εὐθὺς ἀδελφὸς λέγει, 

Ν - ὡς 2 , - ΄ 

τὸ χρῶμα τοῦτό μ᾽ οὐχ ἀρέσχει τῆς χόρης. 
εἶεν, γυνή τις ὑπεοβαλέσϑαι βούλεται 
) - , 2 φν 2» - 

ἀποροῦσα τιαίδων, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔσειν λαϑεῖν. 
[φ Ν 2 4 ᾿, Ξ 

ἄνδρες γὰρ ἤδη πιαραχάϑηνται πλησίον 
σιρὸς τοὺς γέροντάς ϑ᾽ οἱ τιρὸ τοῦ τὰς μείραχας 
» Υ , «“ 2 2 Χ ΄, 
ἤγοντο, διαβέβληχεν, στ΄ οὐδεὶς γέρων 

- , - ΕΝ , 
γαμεῖν ϑέλει γυναῖχα διὰ τοῦπος τοδί 
ἱ τς ν , ᾽, »; 

δέσποινα γὰρ γέροντι νυμφίῳ γυνή. 
εἶτα διὰ τοῦτον ταῖς γυναιχωνίτισιν 

- 2 ων 2 κ τ ν 

σφραγῖδας ἐχιιβάλλουσιν δὴ χαὶ μοχλοὺς 
ΞΞ “ , ν 

τηροῦντες ἡμᾶς, καὶ προσέτι μολοττιχοὺς 
τρέφουσι μορμολυχεῖα τοῖς μοιχοῖς χύνας. 

ν - ΄, τὶ « Ὅν οι; - 

χαὶ ταῦτα μὲν ξυγγνώσϑ᾽" ἃ δ᾽ ἣν ἡμῖν πρὸ τοῦ 
αὐταῖς ταμιεῦσαι καὶ πιροαιρούσαις λαϑεῖν 

, , “Ὁ 2 φ»" - ᾿ 

ἄλφιτον ἔλαιον οἶνον, οὐδὲ ταῦτ᾽ ἔτι 
, ᾿ ’ , 

ἔξεστιν. οἱ γὰρ ἄνδρες ἤδη χλήδια 
αὐτοὶ φοροῦσι χρυτιτὰ χαχοηϑέστατα 
λακωνίχ᾽ ἄττα, τρεῖς ἔχοντα γομφίους. 

᾿ς - Ν, 5 ΕΣ 2 ννῖςς, .Ὲ ν ΠΩ πεν 
σιρὸ τοῦ μὲν οὖν ἣν ἀλλ᾽ ὑποῖξαι τὴν ϑύραν 

σοιησαμέναισι δαχτύλιον τριωβόλου, 
- .2 (δ 2 ν ἴφες ΤΥ 2 ,. γῦν δ᾽ οὗτος αὑτοὺς ὡχότριψ Εὐριπίδης 
ὟΞ , 9 ν , 

ἐδίδαξε ϑριτιήδεστ᾽ ἔχειν σφραγέδια 
ἐξαψαμένους. νῦν οὖν ἐμοὶ τούτῳ δοχεῖ 

, ΄ Ὡς  ς -" - 2 , 

ὀλεϑρόν τιν᾽ ἡμᾶς χυρχανᾶν ἁμωσγέπως, 
΄ ΒΝ - , , 

ἢ φαρμάχοισιν ἢ μιᾷ γέ τῳ τέχνῃ, 
«“ 23 - ἂν; ὦ Ν - ΄ 

ὅχιως ἀπολεῖται. ταῦτ᾽ ἐγὼ φανερῶς λέγω, 
τὰ δ᾽ ἄλλα μετὰ τῆς γραμματέως συγγράψομιαι. 

ΧΟΡῸΣ 
, ’ ᾿ 

οὕπω ταύτης ἤχουσα 
πολυτιλοχωτέρας γυναικὸς 

2 ε ’ ’ὔ 

οὐδὲ δεινότερα λεγούσης. 
πάντα γὰρ λέγει δίχαια, 

484 --- 442 --- 20 ---80 
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πάσας δ᾽ ἰδέας ἐξήτασεν, 

πάντα δ᾽ ἐβάστασεν φρενὶ πυχνῶς τὲ 
σοιχίλους λόγους ἀνηῦρεν 
εὖ διεζητημένους" 
΄“ :- Ὰ," " ’ 2 2 " 

ὠστ᾽ ἂν εἰ λέγοι πταρ αὑτὴν 
Ξενοχλέης ὃ Καρχίνου, δο- 
χεῖν ἂν αὐτόν, ὡς ἐγῴμαι, 
χεᾶσιν ὑμῖν 
ἄντιχρυς μηδὲν λέγειν. 

ΓΥΝΗ Β 
232ηὴνὕ [4  ἄο! - ς ’, ὀλίγων ἕνεχα χαὐτὴ τιαρῆλϑον ῥημάτων. 
τὰ μὲν γὰρ ἄλλ᾽ αὕτη κατηγόρηχεν εὐ" 
ἃ δ᾽ ἐγὼ πέπονθα, ταῦτα λέξαι βούλομαι. 
2 ᾿ Ἁ Πὰν τ 2 ΄ , 2 ΄ 

ἑμοὶ γὰρ ἀνὴρ ἀπέϑανεν μὲν ἐν Κυπρῳ 

παιδάρια πέντε χαταλιπών, ἁγὼ μόλις 
στεφανητιλοχοῦσ᾽ ἔβοσχον ἐν ταῖς μυρρίναις. 

΄ " ΕῚ 2 5 τς ΄ 2 ΄ 5 
τέως μὲν οὖν ἀλλ᾽ ἡμιχάχως ἐβοσχόμην 

- Ρ] Φ Ξ , » 
γῦν δ᾽ οὗτος ἐν ταῖσιν τραγῳδίαις ποιῶν 

΄ 2 2 ΕΗ Ἢ - 2 " δ" 

ὥστ᾽ οὐκέτ᾽ ἐμττολῶμεν οὐδὲ ϑηήμισυ. 
γῦν οὖν ἁπάσαις συμ:ταραινῶ χαὶ λέγω 

΄ϑ 5 γ 2 , 2 " ΄ 
τοὺς ἀνδρας ἀνατέπειχεν οὐχ εἰναι ϑεούς 

- , Ἁ » η - [4 

τοῦτον κολάσαι τὸν ἄνδρα πολλῶν οὐνεχα" 
γ᾽ μέτα 3 τ δι ᾿ 

ἄγρια γὰρ ἡμᾶς ὦ γυναῖχες δρᾷ χαχώ, 
ΓῸ ΜΒΡῚ , Ξ- ,ὔ Ι ΄᾿ 

ἅτ᾽ ἐν ἀγρίοισι τοῖς λαχάνοις αὐτὸς τραφείς. 
2 Ρ] ΡῚ 2 ᾿ 5 - » 2 ’ 

αλλ εἰς ἀγορὰν ἀπεειμιε" δεῖ γὰρ ἀνδράσιν 
σιλέξαι στεφάνους συνϑηματιαίους εἴχοσιν. 

ΧΟΡῸΣ 
ἕτερον αὖ τι λῆμα τοῦτο 

΄ Ὰ » ΄ χομψότερον ἔτ᾽ ἢ τὸ πρότερον 
2 , 

ἀναπέφηνεν. 
οἷα κἀστωμύλατο 

3 2 , , οὐχ ἄχαιρα, φρένας ἔχουσα 
’ , 3 ,.0᾽» 

χαέ τι πολύπλοχον νόημ, οὐδ 
γ , 3» ὃ » ᾿ ΄ 

ἀσύνετ ἀλλὰ πιϑανὰ πάντα. 
- Ἁ ’ - Ὁ“ « 

δεῖ δὲ ταύτης τῆς ὕβρεος ἡ- 
Π- " ΕΥ̓ 

μῖν τὸν ἄνδρα 
σεεριφανῶς δοῦναι δίχην. 

Αὐδιορ!ιανὶς υοἱ. {Π. 10 

1415. ἃ 

440 

45ηὴ0 
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ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ : 
τὸ μὲν ὁ γυναῖχες ὀξυϑυμεῖσϑαι σφόδρα 

2 - 

Εὐριπίδη, τοιαῦτ᾽ ἀχουούσας χαχά, 
2 ΄, ᾿ 46. ὦ οὐ ϑαυμάσιόν ἐστ᾽, οὐδ᾽ ἐπιζεῖν τὴν χολήν. 

Ξ3ς ΨΚ δ ΡΣ ΒΡ] [4 ᾿ - , χαὐτὴ γὰρ ἔγωγ᾽, οὕτως ὀναίμην τῶν τέχνων, 
410 μισῶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον, εἰ μὴ μαίνομαι. 

« ᾿ ΟἹ ’ - 

ὅμως δ᾽ ἐν ἀλλήλαισι χρὴ δοῦναι λόγον" 
οὶ ΄, ’ ᾿ 

αὐταὶ γάρ ἐσμεν, χοὐδεμί᾽ ἔχφορος λόγου. 
’ -- 2 - τί ταῦτ᾽ ἔχουσαι ᾿χεῖνον αἰτιώμεϑα 

βαρέως τε φέρομεν, εἰ δύ᾽ ἡμῶν ἢ τρία 
Ἂ . : ΄ 

47 χαχὰ ξυνειδὼς εἶστε δρώσας μυρία; 

ἐγὼ γὰρ αὐτὴ πρῶτον, ἵνα μἄλλην λέγω, 
΄ Ὁ). 9) - ν , 3 ΡΝ ΡΤ, .3 ΞῚ 

ξυνοιδ᾽ ἐμαυτῇ πολλὰ δείν᾽" ἐχεῖνο δ᾽ οὖν 
δεινότατον, ὅτε νύμφη μὲν ἡ τρεῖς ἡμέρας, 
[ΚΡ Δ 5.» ΡΝ Ὑλ ἜΡΡΕΙ ΄ , 
ὃ ὃ ἀνὴρ παρ᾽ ἐμοὶ ᾿χάϑευδεν" ἣν δέ μοι φίλος, 

-: “ ’ ΕΥ̓ , 480 οστερ μὲ διεχόρησεν οὖσαν ἑπτέτιν. 
τ ΄ ΄, 

οὗτος πτόϑῳ μου ὕχνυεν ἐλϑὼν τὴν ϑύραν" 
ΕἸ] 2 .} 3 ΄ 

χατ᾽ εὐϑὺς ἔγνων" εἶτα χαταβαίνω λάϑρᾳ. 
Ὄπ δ, λον ᾽ “ 
ὁ δ᾽ ἀνὴρ ἐρωτᾷ ποῖ σὺ χαταβαίνεις; ὅποι; 

΄ 3 Ὅἤ ΄ ΦῪ 3 

στρόφος μ᾽ ἔχει τὴν γαστέρ᾽ ὠνερ χὠδύγη" 
Ν “2 53 , ΄ , 

48 ἐς τὸν χοπρῶν οὖν ἔρχομαι. βάδιζέ νυν" 
ὌΣΩΝ , ἜΤΗ , ΒΞ 

χαϑ' ὃ μὲν ἔτριβε χεδρίδας ἄννηϑον σφάχον 
Χ ᾿ - «“ 

ἐγὼ δὲ χαταχέασα τοῦ στροφέως ὕδωρ 
ἐξγλέ «ς Ν ΤῸ οῊ ΝΡ ΡΟ [ὃ 

ἑξῆλθωθον ὡς τὸν μοιχον᾽ εἶτ᾽ ἐρείθομαι 

παρὰ τὸν ἀγυιᾷ χῦβδ᾽ ἐχομένη τῆς δάφνης. 
-᾿ὰὸἪ ἢ 2 , 5... τ τ ΠΟΙ -ϑὶ , ΝᾺ 

490 ταῦτ᾽ οὐδετιώττιοτ᾽ εἰφ᾽, ὁρᾶτ᾽, Εὐριπίδης 
ν - ν 32 

οὐδ᾽ ὡς ὑπὸ τῶν δούλων τε χὠρεωχόμων 
ΝΞΟ 29 ΒΡ. δ ὦ [4 2 ΄ ἫΝ 

σποδούμεϑ'᾽, ἣν μὴ χωμεν ἕτερον, οὐ λέγει 
Ρ] ς ΄ 

οὐδ᾽ ὡς ὅταν μάλισϑ'᾽ ὑπό του ληχώμεϑα 
τὴν νὐχϑ', ἕωϑεν σχόροδα διαμασώμεϑθα, 

ΨΈΕΣ ΄ ᾿, - 

490 ἵν᾿ ὀσφρόμενος ἁνὴρ ἀπὸ τείχους εἰσιὼν 
ν -» - -““Ω9 ς -" 

μηδὲν χαχὸν δρᾶν ὑποτοπῆται. ταῦϑ', ὁρᾷς, 
᾿Ὶ ῃ 3 εἶν -Ξ οὐπτώποτ᾽ εἶχεεν. εἰ δὲ Φαίδραν λοιδορεῖ, 

ξττν ΄ὔ ΑΝ ΩΝ, Ὑ9} 2 3, 9.5 ᾶν- Ἂν τ᾽ ᾿, ἡμῖν τί τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ; οὐδ᾽ ἐχεῖν᾽ εἴρηχέ πω, 
ς ε -- [ 

ὡς ἢ γυνὴ δειχνῦσα τἀνδρὶ τοὔγχυκλον 
ς 2 2 -’ , 

500 ὑγε αὐγὰς οἷόν ἐστιν, ἐγχεχαλυμμένον 
2 τὸν μοιχὸν ἐξέχεμιψεν, οὐκ εἴρηχέ πω. 
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ἑτέραν δ᾽ ἐγῴδ᾽ ἣ ᾽φασχεν ὠδίνειν γυγὴ 
δέχ᾽ ἡμέρας, ἕως ἐπρίατο παιδίον" 
ὃ δ᾽ ἀνὴρ ττεριέτρεχ᾽ ὠχυτόχι᾽ ὠνούμενος" 
τὸ δ᾽ εἰσέφερε γραῦς ἐν χύτρᾳ τὸ τεαιδίον, 505 
ἵνα μὴ βοῴη, κηρίῳ βεβυσμένον" 
τΊ , , 2 γῶν - 
εἶϑ᾽ ὡς ἔνευσεν ἡ φέρουσ᾽, εὐθὺς βοᾷ, 

ἄπελϑ' ἄπελϑ'᾽, ἤδη γὰρ ὠνέρ μοι δοχῶ 
τίχτειν. τὸ γὰρ ἦτρον τῆς χύτρας ἐλάχτισεν" 

Ψ Ἁ { . 32 « 2 ὰ το ᾿ Ξ, χώ μὲν γεγηθὼς ἔτρεχεν, ἢ δ᾽ ἐξέσπασεν 510 

ἐχ τοῦ στόματος τὸ χηρίον, τὸ δ᾽ ἀνέχραγεν. 
3 ΝῚ -" ει ΩΝ ΕΡ 

εἶϑ᾽ ἢ μιαρὰ γραῦς, ἢ ᾿φερεν τὸ παιδίον, 
ϑεῖ μειδιῶσα πρὸς τὸν ἄνδρα χαὶ λέγει, 
λέων λέων σοι γέγονεν, αὐτέχμαγμα σόν, 

΄ Ψ, 3 η ὅὦ ἃ , ᾿" ,: αι μεσ 

τὰ τ΄ ἀλλ᾽ ἁπαξάπαντα χαὶ τὸ πόσϑιον 51 
- -» ΄ ῚΝ “ ΄ 

τῷ σῷ προσόμοιον, στρεβλὸν ὥσπερ χύτταρον. 
ταῦτ᾽ οὐ ποιοῦμεν τὰ χαχά; νὴ τὴν ἤρτεμιν 

- Ξ γ , ΄ ἡμεῖς γε. χάτ᾽ Εὐριπίδῃ ϑυμούμεϑα, 
ΡΥ! - » δ. , 

οὐδὲν πταϑοῦσαι μεῖζον ἢ δεδράχαμιεν; 

ΧΟΡῸΣ 
τουτὶ μέντοι ϑαυμαστόν, 590 
τ Υλς ἘΠῚ εἰς ᾿ - 
ογοϑεν ηυρέϑη τὸ χρῆμα, 

χἤτις ἐξέϑρειψε χώρα 
τήνδε τὴν ϑρασεῖαν οὕτω. 
τάδε γὰρ εἰπεῖν τὴν πανοῦργον 
χατὰ τὸ φανερὸν ὧδ᾽ ἀναιδῶς 

᾽Ὰ , - οὐχ ἂν φόμην ἐν ἡ εἴν 
3 φν - ΄ : ἈΕις 

οὐδὲ τολιιῆσαί στοτ᾽ ἄν. 
2 » - ΄ : ἈΚ » 

ἀλλὰ πᾶν γένοιτ᾽ ἂν ἤδη" 
ν Ἂ ᾿ ων 

τὴν παροιμίαν δ᾽ ἐτταινῶ 
ν δι «Ὁ ς ᾿ “( ν 

τὴν παλαιάν" ὑπὸ λίϑῳ γὰρ 
παντί που χρὴ 

Ἁ ’ , - μὴ δάχῃ δήτωρ ἀϑρεῖν. 880 
2 Ε] ) , ΡῚ - 2 ΄ ᾿ - 

ἀλλ᾽ οὐ γάρ ἔστι τῶν ἀναισχύντων φύσει γυναιχῶν 

ΓΣῚ ιῷ οι 

οὐδὲν χάχιον εἰς ἕπταντα πλὴν ἄρ᾽ εἰ γυναῖχες. 
ΓΥΝῊ ἃ 

οὔ τοι μὰ τὴν ἤγλαυρον ὦ γυναῖχες εὖ φρονεῖτε, 
ἀλλ᾽ ἢ πεφάριιαχϑ᾽ ἢ) καχόν τι μέγα περιόνϑατ᾽ ἄλλο, 

10» 
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, 2 ὦ Ν ΄ ’ « ,ὔ 

ταύτην ξῶσαι τὴν φϑόρον τοιαῦτα περιυβρίζειν 
- , 3 , ν ς - 

ἡμᾶς ἁπάσας. εἶ μὲν οὖν τις ἔστιν" εἰ δὲ μή, ἡμεῖς 
2 ΕΞ ᾿ ᾿ , , ων ν - 

αὐταί τὲ χαὶ τὰ δουλάρια τέφραν ττοϑὲν λαβοῦσαι 
ταύτης ἀποψιλώσομεν τὸν χοῖρον, ἵνα διδαχϑῇ 
γυνὴ γυναῖχας οὐσὰα μὴ χαχῶς λέγειν τὸ λοιτπτόν. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
- ΄ Ξς ἐς ΕΙ , 

μὴ δῆτα τόν γε χοῖρον ὠ γυναῖχες. εἰ γὰρ οὔσης 
’ ““Ἀ ᾿, «“ Ω ᾿, 

παρρησίας χαἀξὸν λέγειν ὅσαι πάρεσμεν ἀσταί, 
εἶτ᾽ εἶπον ἁγίγνωσχον ὑπτὲρ Εὐριπίδου δίχαια, 
διὰ τοῦτο τιλλομιένην μὲ δεῖ δοῦναι δίχην ὑφ᾽ ὑμῶν; 

ΤΥΝΗ͂ 
2 ’ - - ΄, “ , , οὐ γάρ σε δεῖ δοῦναι δίχην; τες μόνη τέτληχας 

"γεὲρ ἀνδρὸς ὦ ἀντειπεῖν, ὃς ἡμᾶς πολλὰ χαχὰ δέδρακεν 
ἐπίτηδες εὑρίσχων λόγους, ὅπου γυνὴ πονηρὰ 
ἐγένετο, δελανίππας ποιῶν Φαίδρας τε Πηνελότπτην δὲ 

, 2  ΞΩΣ ( 53 5 
οὐτεώττοτ᾽ ἐποίησ᾽, ὅτε γυνὴ σώφρων ἔδοξεν εἶναι. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
2 δ Ἁ ΕΥ̓ 2 , ᾿ 2 ΡΣ 2} ἐγὼ γὰρ οἶδα τᾷτιον. μίαν γὰρ οὐχ ἂν εἴποις 

» -» » » , ,΄, .) « ᾿Ξ ’ 

τῶν γῦν γυναιχῶν Πηνδλόπην, Φαίδρας δ᾽ ἁπαξαπτάσας. 
ΤΥΝΗ Α 

ἀχούετ᾽ ὦ γυναῖχες οἷ᾽ εἴρηχεν ἡ ττανοῦργος 
ἡμᾶς ἁπάσας αὖϑις αὖ. 

ΜΧΉΣΙΛΟΧΟΣ 
,2) 2 Ἷ χαὶ νὴ “1 οὐδέπω γε 

εἴρηχ᾽ ὅσα ξύνοιδ᾽" ἐπεὶ βούλεσϑε πλείον᾽ εἴπω; 

ΤΥΧΗ͂ Α 
ἀλλ᾽ οὐχ ἂν ἔτ᾽ ἔχοις" ὅσα γὰρ ἢδησϑ᾽ ἐξέχεας ἅπαντα. 

ΜΝΗΣΙΛΌΧΟΣ 
δ , , ᾿ Ν " ΙΣ - μὰ “40 οὐδέ πω τὴν μυριοστὴν μοῖραν ὧν ττοιοῦμεν. 

2 ᾿ » 99 2 »Ἤἢ γ ς “- «ς , - 

ἐπεὶ τάδ᾽ οὐχ εἴρηχ᾽, ὁρᾷς, ὡς στλεγγίδας λαβοῦσαι 
ἔπειτα σιφωνίζομεν τὸν οἶνον. 

ΤΥΝΗ Α 
2 7, 

ἐπιιτριβείης. 
ΜΚΧΉΣΙΛΟΧΟΣ 

ὥς τ᾽ αὐ τὰ χρέ᾽ ἐξ ἀπατουρίων ταῖς μαστροποῖς διδοῦσαι 
ἔπειτα τὴν γαλῆν φαμέν, 

ΓΥΧΗ Α 
΄ 3.5 δς υ - 

τάλαιν ἐγώ" φλυαρεῖς. 
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ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
οὐδ᾽ ὡς ἑτέρα τὸν ἄνδρα τῷ πελέχει χατεσπόδησεν, ὅ60 
οὐχ εἴχτον" οὐδ᾽ ὡς φαρμάχοις ἑτέρα τὸν ἄνδρ᾽ ἔμηνεν, 

- ΄ “ ΄, 2 

οὐδ᾽ ὡς ὑπὸ τῇ πυέλῳ χατώρυξέν ποτ 
ΓΥΧΗ Α ϑΕ 

ἐξόλοιο. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

«ς δ » ’, 

ἁχαρνιχὴ τὸν πατέρα. 
ΓΥΝΗΑ 

" ὙΦΣΩΣ) 2 ΄ 3... 3. , 

ταυτὶ δῆτ᾽ ἀνέχτ᾽ ἀκούειν; 

ΜΧΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ων  ( . - ΄ ΄ 2 Ων » 

οὐδ᾽ ὡς σὺ τῆς δούλης τεχούσης ἄρρεν εἶτα σαυτῇ 
- , μὴ » , - σα: 

τοῦϑ' ὑπτεβάλου, τὸ σὸν δὲ ϑυγάτριον παρῆκας αὐτῇ. δθ 
ΓΥΝῊ 

», κ᾿ ΩΝ " ν "ξ " , 
οὔ τοι μὰ τὼ ϑεὼ σὺ χκαταπροίξει λέγουσα ταυτί, 
ἀλλ᾽ ἐχποχιῶ σου τὰς ποχάδας. 

ΜΝΗΣΙΛΌΧΟΣ 
2 ΌΝ ᾿ ’ὔ ΄ τυ τι 

οὐ δὴ μὰ Δία σὺ γ᾽ ἀψει. 
ΓΥΝΗ Α 

Η κ γ0Ο ΄ 

χαὶ μὴν ἰδού. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

. ν ᾿ ὦ {0 

"καὶ μὴν ἰδού. 
ΓΥΝῊ Α 

λαβὲ ϑοϊμάτιον Φιλίστη. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ - 

΄ { ’ 2 ΄ " ; Υ͂ 

σιρόσιϑε μόνον, χάγω σὲ νὴ τὴν “ίρτεμιν 
ΓΥΝῊ Α 

τί ὁράσεις; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

᾿ - 7 .Ὶ ’ » - ’ 

τὸν σησαμοῦνϑ'᾽ ὃν χατέφαγες, τοῦτον χεσεῖν ττοιήσω. τὸ 
ΧΟΡῸΣ 

“αὐύσασϑε λοιδορούμεναι" καὶ γὰρ γυνή τις ἡμῖν 
2 - ΄ ΕΙΣ ς - , 
ἐσπουδαχυῖα τιροστρέχει. πρὶν οὖν διμιοῦ γενέσϑαι, 

“-“ ἃ Ρ] 2. “« ΄ ΄ τ , 

σιγᾶϑ', ἵν᾿ αὐτῆς κοσμίως πυϑώμεϑ' ἅττα λέξει. 
ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ 

φίλαι γυναῖχες ξυγγενεῖς τοὐμοῦ τρόπου" 
γυναιχομανῶ γὰρ προξενῶ ϑ'᾽ ὑμῶν ἀεί. 518 

- ᾿) “- " “- ἢ 

χαὶ νῦν ἀχούσας τιρᾶγμα περὶ ὑμῶν μέγα 
2 , 2 ν ΄ 

ολίγῳ τι πρότερον κατ᾽ ἀγορὰν λαλούμενον, 
«“ ΄ ὦ ὦ - - 

ἤχω φράσων τοῦτ᾽ ἀγγελῶν ὃ ὑμῖν, ἵνα 
« " ᾿ »} ἕ - ᾿ " , - Ω 

οἵε μὲν φίλος εἴμ᾽ ὑμῖν, ἐπίδηλος ταῖς γνάϑοις. 515 
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ὅ80 σχοχῆτε χαὶ τηρῆτε μὴ καὶ προσπέσῃ 
«ς - “ - Υ δ ΄ 

ὑμῖν ἀφράχτοις τιρᾶγμα δεινὸν χαὶ μέγα. 
ΧΟΡῸΣ 

ἣ ὅΧ 5} ἘΥ ΕΞ Ξ , ϑ., ΤΆΩΝ - 
τί δ᾽ ἔστιν ὦ παῖ; παῖδα γάρ σ᾽ εἰχὸς χαλεῖν, 

͵ ΒῚ «“ Ἁ , Υ̓ ΚΣ , 

ἕως ἂν οὕτως τὰς γνάϑους ψιλὰς ἔχῃς. 
ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ 

, "Ὁ 2 ᾿ ν , 

Εὐριπίδην φάσ᾽ ἄνδρα κηδεστήν τινὰ 
ς - , - , , 

δῦ αὑτοῦ γέροντα δεῦρ᾽ ἀναπέμιμαι τήμερον. 
ΧΟΡΟΣ 

- , ). ᾿, ΄ 

σιρὸς ΄τοῖον ἔργον ἢ τίνος γνώμης χάριν; 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

« Γ - 
ἵν᾿ ἄττα βουλεύοισϑε καὶ μέλλοιτε δρᾶν, 
ἐχεῖνος εἴη τῶν λόγων χατάσχοζστος. 

ΧΟΡΟΣ 
᾿" - , 3 ἘΝ ὙᾺ Δ ἘᾺΡ 

χαὶ πῶς λέληϑεν ἕν γυναιξὶν ὧν ἀνήρ; 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ξ) - Ὅς Ν Ύ , 2 δ. ΄, 

890 ἀφηῦσεν αὐτὸν χαττέτιλ᾽ Ευριπίδης 
Ν γ Ψ ὙΕΥ ΘΟ ΒΕ Ὁ ᾿ 

χαὶ τὰλλ᾿ ἁπανϑ' ὥσπερ γυναῖκ ξσχεύασεν. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

»,( , “- , 3. (ἢ ΡΠ 
πείϑεσϑε τούτῳ ταῦτα; τίς δ᾽ οὕτως ἀνὴρ 
)ὴ 7ς “ , Ἄμε νῦν 9.» 
ηλέϑιος ὅστις τιλλόμενος ἡνξίχετ᾽ ἂν; 
οὐχ οἴομαι ᾿᾽γωγ᾽ ὦ πολυτιμήτω ϑεώ. 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
-- Ὑ ΣῸΝ ᾿Ν 2 ὟΝ 3: 2 - 

δ9ῦ ληρεῖς" ἐγὼ γὰρ οὐκ ἂν λον ἀγγελῶν, 
΄ - - 2 

εἰ μὴ ᾿πεπύσμην ταῦτα τῶν σάφ᾽ εἰδότων. 
ΧΟΡΟΣ 

Ν “" Ἂ λ Ξ) 

τὸ πρᾶγμα τουτὶ δεινὸν εἰσαγγέλλεται. 
ἀλλ᾽ ὦ γυναῖχες οὐχ ἐλινύειν ἐχρῆν, 
2 Ν - Ν᾽ 2 ᾿ - σ΄“ 

ἀλλὰ σχοπεῖν τὸν ἄνδρα χαὶ ζητεῖν ὁσίου 
΄, { ς “ Ἃ ΒῚ ΄ 

000 λδλέληϑεν ἡμᾶς χρυπτὸς ἐγχαϑήμενος. 
΄ 2 «ς Ν Χν 

χαὶ σὺ ξυνέξευρ᾽ αὐτόν, ὡς ἂν τὴν χάριν 
ταύτην τὲ χἀχείνην ἔχης ὦ πρόξενγε. 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
», 3 νυ») " ΄, ς , ΄ 

φέρ᾽ ἴδω" τίς ἡ πρώτη σύ; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

σιοῖ τις τρέψεται; 
ΚΛΕΙΣΘΕΧΝῊΣ 

ζητητέαι γάρ ἐστε. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

, 2 ’ χαχοδαίμων ἐγώ. 
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ΓΥΝΗ 
ἔμ᾽ ἥτις εἴ ἔρου; Κλεωνύμου γυνή. θ0Ὁ 

ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ 
γιγνώσχεϑ᾽ ὑμεῖς ἥτις ἔσϑ᾽ ἡδὶ γυνή; 

ΧΟΡΟΣ 
γιγνώσχομεν δῆτ᾽. ἀλλὰ τὰς ἄλλας ἄϑρει. 

ΚΛΕΙΣΘΈΧΗΣ 
ἡδὶ δὲ δὴ τίς ἔστιν ἡ τὸ παιδίον 
ἔχουσα; 

ΓΥΝΗ Α 
τιτϑὴ νὴ “ὦ ἐμή. 

ΜΧΗΣΙΛΟΧῸΣ 
διοίχομαι. 

ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ 
αὕτη σὺ ττοῖ στρέφει; μέν᾽ αὐτοῦ. τί τὸ χαχόν; 010 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ἔασον οὐρῆσαί μ΄. 

ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ 
ἀναίσχυντός τις εἶ. 

" 2 3: , ἘΣ ολον - . παν 
σὺ δ᾽ οὐν πτοίει τοῦτ᾽ " ἀναμεγῶ γὰρ ἐνθάδε. 

ἱ ΧΟΡΟΣ 
2 ’ ν - . ’ 2 ) ᾿ , Ξ 

ἀνάμενε δῆτα καὶ σχόπει γ᾽ αὐτὴν σφόδρα 
, ν ΒΟ ΣΝ, Θ᾿ ΄ 

μόνην γὰρ αὐτὴν ὠνερ οὐ γιγνώσχομεν. 
ΚΑΕΒΙΣΘΈΝΗΣ 

σπολύν γε χρόνον οὐρεῖς σύ. 618 
ΜΧΗΣΙΛΟΧῸΣ 

᾿ ᾿ 3: , γὴ “0 ὦ μέλε" 
στραγγουριῶ γάρ" ἐχϑὲς ἔφαγον χκάρδαμα. 

ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ 
, ΄ - - ς ΄ τί καρδαμίζεις; οὐ βαδιεῖ δεῦρ᾽ ὡς ἐμέ; 

ΜΝΗΣΙΆΑΟΧΟΣ 
- , μα - 

τί δῆτά μ᾽ ἕλκεις ἀσϑενοῦσαν; 
ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ 

) , εἰπέ μοι, 
ἕο »᾿ ϑν ὩΣ , εἾ 

τίς ἔστ᾽ ἀνήρ σοι; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧῸΣ 
τὸν ἐμὸν ἄνδρα πυνϑάνει; 

τὸν δεῖνα γιγνώσχεϊς, τὸν ἐχ Κοθϑωχιδῶν; 620 
᾿ ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ 

τὸν δεῖνα; πιοῖον; 



680 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ΡΣ . Ἀν ο - “ 3 .« ᾿ 

ἔσϑ᾽ ὁ δεῖν, ὃς χαί ποτὲ 

τὸν δεῖνα τὸν τοῦ δεῖνα 
ΚΛΕΙΣΘΕΧΝῊΣ 

ληρεῖν μοι δοχεῖς. 
» ΚΟ. » - , 

ἀνῆλϑες ἤδη δεῦρο πρότερον; 
ΜΝΗΣΙΛΌΧΟΣ 

γὴ Ζια 
« , 

ὁσέτη γε. 
ΚΛΕΙΣΘΕΧῊΣ 

χαὶ τίς σοὐστὶ συσχηνήτρια; 
ΜΚΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 

« ΝΣ Ἃς ὗν, 9 ΡΣ , 

ἡ δεῖν᾽ ἔμοιγ᾽. οἴμοι τάλας. 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

2 φ»" , οὐδὲν λέγεις. 
ΤΎΧΗ Α 

ἀπελϑ᾽. ἐγὼ γὰρ βασανιῶ ταύτην χαλῶς 
ἐχ τῶν ἱερῶν τῶν ττέρυσι᾿ σὺ δ᾽ ἀπόστηϑέ μοι, 

’ὔ ΡᾺῚ , ᾿ , 

ἵνα μὴ ᾿παχούσης ὧν ἀνήρ. σὺ δ᾽ εἶπέ μοι 
- ς - - - ,ὔ 

ὃ τι πρῶτον ἡμῖν τῶν ἱερῶν ἐδείχνυτο. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

φέρ᾽ ἴδω, τί μέντοι πρῶτον ἣν; ἐπίνομεν. 
ΓΥΧΗ Α 

᾿ }] . - ΄, 

τί δὲ μετὰ τοῦτο δεύτερον; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

2 , σιροῦτπένομεν. 
ΤΥΧΗ αὶ 

" , ( ͵ ,ὔ 

ταυτὶ μὲν ἤχουσάς τινος σύ᾽ τί δὲ τρίτον; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧῸΣ 

ΝΩ͂Ν ΞοΝ 2. ») Ε 2 . 3... Ὧν 
σχάφιον Ξένυλλ᾽ τησεν" οὐ γὰρ ἣν ἀμίς. 

ΤΥΝῊ αὶ 
οὐδὲν λέγεις. δεῦρ᾽ ἐλϑὲ δεῦρ᾽ ὦ Κλείσϑενες" 
σ.᾽) »γ) Α ς Ἁ ει ’ὔ 

οὐδ᾽ ἐστὶν ἀνὴρ ὃν λέγεις. 
ΚΛΕΙΣΘΕΝῊΣ 

τί οὖν ποιῶ; 
ΤΎΧΗ 

τ} ; 2 ’, ο 2 Ἁ «ς ΝᾺ Ν , 

ἀπόδυσον αὐτόν" οὐδὲν ὑγιὲς γὰρ λέγει. 
ΜΝΗΣΊΛΟΧΟΣ 

" Ψ ΠΝ ΄ 5) , ,ὕ , χἀτιειτ᾽ ἀποδύσετ᾽ ἐννέα τταίδων μητέρα; 
ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ 

χάλα ταχέως τὸ στρόφιον ὠναίσχυντε σύ. 
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ΓΥΝΗ Α 
ὡς χαὶ στιβαρά τις φαίνεται καὶ χαρτερά" 

ι , , “ ς "Ξ τι , 
χαὶ νὴ Δία τιτϑούς γ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς οὐχ ἔχει. 640 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
στερίφη γάρ εἶμι χοὐχ ἐχύησα πώποτε. 

ΤΥΝΗ Α 
- ΄ ᾿" , Ἅ ᾿, 2 ΄ 

νῦν" τότε δὲ μήτηρ ἢσϑα παίδων ἐννέα. 
ΚΛΕΙΣΘΕΧΗΣ 

» ΘΡΡΣ 53. Ὁ ΄ τὰ Ἢ μ ΄ 3,“ ΄ 

ἀνίστασ᾽ ὀρϑὸς. ποῖ τὸ πέος ὠϑεῖς χατω; 

᾿ ΓΥΧΗ Α 
ν , 42 , Ἂς ΄ 

τοδὶ διέχυινε καὶ μάλ᾽ εὔχρων ὦ τάλαν. 
: ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

ΝῚ - 

χαὶ ποῦ στιν; θ4ὅ 
ΤΥΧΗ Α 

ΕΥ̓ ΡῚ ᾿ ΄ ᾽ν} 

αὖϑις ἐς τὸ πρόσϑεν οἴχεται. 
ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ 

3 2 , 

οὐχ ἐνγεταυϑί. 
ΓΥΧΗ Α 

μάλλὰ δεῦρ᾽ ἥκει πάλιν. 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

᾽ { » . 3 ᾿"- γ " ᾿ 

ἰσϑμόν τιν᾽ ἔχεις ὠνθρωτι᾽" ἄνω τε καὶ κάτω 

τὸ πτέος διέλχεες ττυχνότερον Κορινϑίων. 
ΓΥΧΗ͂ 

35 Ἀΐι. γος δ πεν δ δ, Ἔτι Ν 2 ᾿ ὠ μιαρὸς οὗτος" ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ Εὐριπίδου 
ἡμῖν ἐλοιδορεῖτο. θῦ0 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
χαχοδαίμων ἐγώ, 

2 » , , 

εἰς οἵ ἐμαυτὸν εἰσεχύλισα πράγματα. 
ΓΥΧΗ Α 

» Ἁ ᾿ - 

ἄγε δὴ τί δρῶμεν; 
ΚΛΕΙΣΘΕΧΗΣ 

τουτονὶ φυλάττετε 
- ο " ; 

χαλῶς, ὅπως μὴ διαφυγὼν οἰχήσεται" 
ἐγὼ δὲ ταῦτα τοῖς πρυτάνεσιν ἀγγελῶ. 

ΧΟΡῸΣ 
Ἂν -" ᾿ , αῳ Ν᾽ ΟΝ ν ’ « ᾿ . 

ἡμᾶς τοίνυν μετὰ τοῦτ᾽ δὴ τὰς λαμτάδας ἀψναμένας χρὴ ὑοῦ 
ξυζωσαμένας εὖ κἀνδρείως τῶν ϑ᾽ ἱματίων ἀποδύσας 
ζητεῖν, εἴ που κἄλλος τις ἀνὴρ ἐσελήλυϑε, καὶ πεεριϑρέξα Ξῇτει», ; ς τίς αγὴρ ἡ λῦσε, 7Ζεερισθέςξαι 
τὴν τεύχγα πᾶσαν χαὶ τὰς σχηνὰς καὶ τὰς διόδους διαϑρῆσαι. 

Ἁ ’ ΕῚ Ἁ - - ᾿ 

εἶα δὴ πρώτιστα μὲν χρὴ χοῦφον ἐξορμᾶν πόδα 
χαὶ δεασχοχτεῖν σιωπῇ πανταχῆ" μόνον δὲ χρὴ θ00 
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ν ΄ ς ς ΄ 2 ." ΄, 2 

μὴ βραδύνειν, ὡς ὃ χαιρός ἔστι μὴ μέλλειν ἔτι, 
΄ , - «ς ΄ Ἢ ΄ 

ἀλλὰ τὴν τπιρώτην τρέχειν χρῆν ὡς τάχιστ᾽ ἤδη χύχλῳ. 
3 ΄, ν τ 

εἶά νυν ἴχνευε χαὶ μάτευε ταχὺ τιάντ᾽, 
εἴ τις ἐν τόποις ἑδραῖος 
2 6] , 

ἄλλος αὐ λέληϑεν ὧν. 
πες Ἂς ς- 5᾽ 

σεανταχῆ δὲ ῥῖινψον ὀμμα, 
καὶ τὰ τῇδε χαὶ τὰ δεῦρο 

Ύ ΄ -» 

γιαντ᾽ ἀνασχότστει. καλῶς. 
ὟΧ ΄ ΄ , 32 ΄ 

ἣν γάρ μὲ λάϑῃ δράσας ἀνόσια, 
δώσει τε δίχην καὶ τιρὸς τούτῳ 

-- 2» 2 , 2 

τοῖς ἄλλοις ἀνδράσιν ἕσται 
Εν 3. ΑΥ 2 ΄, 3. ὍΥ, 

σιαράδειγμ, ὕβρεως ἀδίκων τ΄ ἔργων 
2 , ΄ 
ἀϑέων τε τρόπωγ᾽ 

’, ν᾽ ἄν ἢ) { ᾿ - 

(ήσει δ᾽ εἰναί τε ϑεοὺς φαγερῶς, 
ἊΣ 3 3η 

δείξει τ΄ δὴ 
- 2 ’ ᾿"- 

χιᾶσιν ἀνϑρώποις σεβίζειν δαίμονας. . .. 
, , ει 7 [δικαίως τ᾽ ἐφέποντας] ὅσια χαὶ νόμιμα 

᾽ - [4 - , 

μηδομένους ττοιεῖν ὃ τι καλῶς ἔχει. 
Ρ), Χ - » 

χἂν μὴ ποιῶσι ταῦτα τοιάδ᾽ ἔσται" 
2 » [4 ωῶπ“ 2 ΄ ἌΓΟΝ -» 

αὑτῶν ὅταν ληφϑῇ τις οὐχέϑ᾽ ὅσια δρῶν, 
μανίαις φλέγων λύσσῃ παράχοπος, 
[εἴ τι δρῴη] 

-- 2 ν ςοω 2" Ἐν κ --» 

σιᾶσιν ἐμφανὴς ὁρᾶν ἔσται γυναιξὶ χαὶ βροτοῖσιν, 
[42 ΄ ΄ ΄ 2.13 ᾿ 

ὅτι τά τε παράνομα τά τ΄ ἀνόσια ϑεὸς 
σπεαρὼν τίνεται. 

- , , - ἀλλ᾽ ἔοιχ᾽ ἡμῖν ἅπαντά πως διεσχέφϑαι καλῶς. 
2 ς - -» ιν" Ὧν ἫΝ αν 9 “3. ’ 

οὐχ ὁρῶμεν γοῦν ἔτ᾽ ἄλλον οὐδέν᾽ ἐγχαϑήμενον. 
ΓΥΝῊ 

ἁ ποῖ σὺ φεύγεις; οὗτος οὗτος οὐ μενεῖς; 
, " » 

τάλαιν᾽ ἐγὼ τάλαινα, χαὶ τὸ παιδίον 
΄ - 2 - ΄, 

ἐξαρπάσας μου φροῦδος ἀπὸ τοῦ τιτϑίου. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

, - 2 , ᾿" - 

χέχραχϑιε" τοῦτο δ᾽ οὐδέποτε σὺ τνωμιεῖς, 
ὟΝ ΄ 3 Κ πρξς ϑὴς Ψ » ἈΠΕ) 4) 2 δ - 7 

ἣν μὴ μι ἀφῆτ᾽" ἀλλ᾽ ἐνϑαδ ἐπὶ τῶν μηρίων 

παραχο πα τὲ τι εται 

008 --- 087 --- 707.--- 727 
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} ΄ μον ΄ ΄, 

σπληγὲν μαχαίρᾳ τῇδε φοινίας φλέβας 

χαϑαιματώσει βωμον. 
ΓΥΝΗ Α 
5 ΄ 2.5 ΄ 
ὦ τάλαιν ἐγώ. 

-- ἜΣ. 2 Ξ- πο 2 λλ ᾿ . 

γυναῖχες, οὐκ ἀρήξετ᾽ ; οὐ πολλὴν βοὴν 

στήσεσϑε χαὶ τροϊταῖον, ἀλλὰ τοῦ μόνου 
τέχνου μὲ περιόψεσϑ'᾽ ἀποστερουμένην; 

ΧΟΡΟΣ 
᾽ ΕΣ 

α ἔα. 
- 
ΕῚ ὦ πότνιαι Μοῖραι τί δὴ δέρχομαι 
»εοχμὸν αὖ τέρας; 
ὡς ἅπαντ᾽ ἄρ᾽ ἐστὶ τόλμης μεστὰ χἀναισχυντίας. 
οἷον αὖ δέδραχεν ἔργον, οἷον αὖ φίλαι τοδί. 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
οἷον ὑμῶν ἐξαράξει τὴν ἄγαν αὐθαδίαν. 

ΧΟΡῸΣ 
ταῦτα. δῆτ᾽ οὐ δεινὰ πράγματ᾽ ἐστὶ χαὶ περαιτέρω; 

ΓΥΧΗ Α 
" - [4 , ’, ν ᾿ 

δεινὰ δῆϑ᾽, ὅστις γ᾽ ἔχει μου ᾿ξαρπάσας τὸ παιδίον. 
, ΧΟΡΟΣ 

, ΕῚ " πο  τἢ « 
τί ἂν οὖν εἴποι πρὸς ταῦτά τις, ὅτε 

- - αν 5 ΄ - 

τοιαῦτα ποιῶν δ᾽ ἀναισχυντεῖ; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧῸΣ 

γ» , 

χούπτω μέσερι γε πέπαυμαι. 
ΕΥΧΗ Α 

ἀλλ᾽ οὖν ἥχεις γ᾽ ὅϑεν οὐ φαύλως γ᾽ 
ἀποδρὰς λέξεις “ 

οἷον δράσας διέδυς ἔργον, 
λήψει δὲ καχόν. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
- , ἣς , - , 

τοῦτο μέντοι μὴ γένοιτο μηδαμῶς, αττεύχομαι. 

ΧΟΡΟΣ 

τίς ἄν σοι, τίς ἂν σύμμαχος ἐχ ϑεῶν 
ἀϑανάτων ἔλϑοι σοῖς ἀδέχοις ἔργοις; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
’ η “ » ΗΝ Ὁ Ἀ 2 Ρ] ᾽ 

μάτην λαλεῖτε" τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀφήσω. 
ΧΟΡῸΣ 

᾿] ΡῚ 3 ᾿ " . ΓΟ ΝΩΡῚ ᾿] ,᾿ » 

ἀλλ᾽ οὗ μὰ τὼ ϑεὼ τάχ᾽ οὐ χαίρων ἴσως 
᾿ -- ΄ " -" ὦ ᾿ 

ἐνυβριεῖς λόγους λέξεις τ΄ ἀνοσίους 

θ 

" 

ΦῚ 

90 

00 
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ἐπ᾽ ἀϑέοις ἔργοις" 

χαὶ γὰρ ἀνταμειψόμεσϑά σ᾽ ὥσπερ εἰχὸς ἀντὶ τῶνδε. 
τάχα δὲ μεταβαλοῦσ' ἐπὶ κάχ᾽ ἑτερότροττά : 

120 τίς σ᾽ ἐπέχει τύχη. 
ἀλλὰ τάσδε μὲν λαβεῖν χρῆν ἐχφέρειν τε τοῦν ξύλων, 
καὶ χαταίϑειν τὸν πανοῦργον τιυρπολεῖν ϑ᾽ ὅσον τάχος. 

ΓΥΝῊ Α 
ἴωμεν ἐπὶ τὰς χληματίδας ὦ Μανία. 

χἀγώ σ᾽ ἀποδείξω ϑυμάλωπα τήμερον. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

τ80 ὕφαπτε καὶ χάταιϑε" σὺ δὲ τὸ κρητιχὸν 
ἀπόδυϑιε ταχέως" τοῦ ϑανάτου δ᾽ ὦ παιδίον 
μόνην γυναιχῶν αἰτιῶ τὴν μητέρα. 

τουτὶ τί ἔστιν; ἀσχὸς ἐγένεϑ' ἡ κόρη 
οἴνου σπτλέως χαὶ ταῦτα περσικὰς ἔχων. 
(ὦ ϑερμόταται γυναῖχες, ὦ ποτίσταται 

χὰχ παντὸς ὑμεῖς μηχανώμεναι πιεῖν, 
ὦ μέγα καπήλοις ἀγαϑὸν ἡμῖν δ᾽ αὖ καχόν, 
χαχὸν δὲ καὶ τοῖς σχευαρίοις καὶ τῇ χρόχη. 

.. φ. Ωι 

ΓΥΝῊ ἃ 
σεαράβαλλε πολλὰς κληματίδας ὦ Μανία. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
΄ ν᾿ Ὁ » 3... ΄ , , 

110 παράβαλλε δῆτα" σὺ δ᾽ ἀπτόχριναί μοι τοδί, 
τουτὶ τεχεῖν φής; 

ΓΥΝΗ Α 
Ν , - ΟΣ ν 

χαὶ δέχα μῆνας αὐτ΄ ἐγὼ 
Ε) 

ἤνεγχον. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ΡΣ ’ 

ἤνεγχας σύ; 
ΓΥΝῊ Α 

ν ΑῪ 2 

γὴ τὴν “ρτεμιν. 
ΜΧΗΉΣΙΔΟΧΟΣ 

τριχότυλον ἢ πος; εἰττέ μοι. 
ΤΎΝΗ ΑΤον δ ΒΝ 

τί (ει εἰργασω; 
2 ΓΕῚ ΤΥ , , " 
αἀγέδυσας ὠναίσχυντέ μου τὸ τταιδίον 

115 τυννοῦτον ὃν. 
ΜΝΗΣΙΛΌΧΟΣ 

τυννοῦτο; 
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ΓΥΧΗ͂ Α 
ν Α , 

μιχρὸν νὴ 4 α. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
Νὰ", δὲ ᾿ , 2 ΓΞ ΄ ΒλῚ ΄ αραο- 

ποσ᾽ ἕτηῃ θὲ γέγονε; τρεῖς χοᾶς ἢ τέτταρας; 
ΓΥΝῊ Α 

σχεδὸν τοσοῦτον χώσον ἐχ διονυσίων. 
πὰ 3 .5 , 5 ΄ 

ἀλλ᾽ ἀπόδος αὐτό. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
Ἁ ᾿ ᾽ ’ ’ 

μὰ τὸν πόλλω τουτονί. 
ΓΥΧΗ 

ἐμπρήσομεν τοίνυν σε. 
ΜΝΗΣΙΔΟΧΟΣ 

“τάνυ γ᾽ ἐμπίμπρατε" 
αὕτη δ᾽ ἀποσφαγήσεται μάλ᾽ αὐτίκα. 

ΓΥΧΝΗ Α 
» - Ἂ ΄ . ΕΣ ’, , μὴ δῆϑ᾽, ἱκετεύω σ᾽" ἀλλ᾽ ἔμ᾽ δ τι χρήζεις ποίει 

ς ΄᾿ ’ ὑπέρ γε τούτου. 

«1 οι Φ 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
φιλότεχνός τις εἰ φύσει. 

32 2 2φν ε “4.9) 23 ’, 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον δ᾽ ἀτιοσφαγήσεται. 

, ΓΥΝῊ ἃ 
οἴμοι τέχνον. δός μοι σφαγεῖον Μανία, 

ἵν᾿ οὖν τό γ᾽ αἷμα τοῦ τέχνου τοὐμοῦ λάβω. 155 
ΜΝΗΣΙΛΟΧῸΟΣ 

[4 2 ες - " - ’ 

ὑστεχ᾽ αὐτό, χαριοῦμαι γὰρ ἕν γε τοῦτό σοι. 
ΓΥΝΗΑ 

» Ρ , 2 φ ;" ν: 1 ΄, 

χαχῶς ἀπόλοι᾽, ὡς φϑονερὸς εἰ χαὶ δυσμεν ᾽ς. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

τουτὶ τὸ δέρμα τῆς ἱερείας γίγνεται. 
ΓΥΧΗ 

, “- ς , , τί τῆς ἱερείας γίγνεται; 
ΜΧΉΣΙΛΟΧΟΣ 

τουτί. λαβέ. 
ΓΥΝΙ Γ 

. ἘΤΗ ἘΠ ΤΕΉΡΡ ἘΜΕΡΗΝ ταλαντάτη Μέχχα τίς ἐξεχόρησέ σε; 
τίς τὴν ἀγακπητὴν παῖδά σου διεχρήσατο; 

ΓΥΝῊ ἃ 
« - τ 3 δ ᾿ ΄ 

ὃ σπτανοῦργος οὗτος. ἀλλ᾽ ἐπειδήττερ τεάρει, 

φύλαξον αὐτόν, ἵνα λαβοῦσα Κλεισϑένη 
- , « , ζ ͵ 

τοῖσιν τερυτάνεσιν ἃ στεττοίηχ᾽ οὗτος φράσω. 

. σ. φ 
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ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ἄγε δὴ τίς ἔσται μηχανὴ σωτηρίας; 
τίς σιεῖρα, τίς ἐπειίνοι᾽; ὃ μὲν γὰρ αἴτιος 

γὸ ἢ ΄, ΄ 

χαμ᾽ ἑσχυλίσας ἃς τοιαυτὶ τιράγματα 
2 , , , 3 ὉΝ , οὗ φαίνεταί πω. φρέρε τίν᾽ οὖν ἂν ἄγγελον 
, 3. , ΤᾺ Ἂν ΤᾺ ΥΕΝΣ γ3.}. ᾿ . , 

σιέμιψαιμι δι αὐτόν; οἶδ᾽ ἐγὼ καὶ δὴ ττόρον 
»- γ« ς Ξ᾿ Ν ΄, 

ἐχ τοῦ Παλαμήδους" ὡς ἐχεῖνος, τὰς τελάτας 
Σ ΄ 7 Ὶ32 3) ΄ 5. ᾿ " 

ῥίψω γράφων. ἀλλ᾽ οὐ γαρ εἰσέ μοι πλάται. 
΄ς ΞΥ , 2 »" “ἡ ἘΝ τον “ς 

πόϑεν οὖν γένοιτ᾽ ἄν μοι τιλάτας λαβεῖν; πόϑεν; 
, 42 Ὁ Ρ] Ὁ Ν 2 ΄ 2 5] Χ - - 

τί δ᾽ ἂν εἰ ταδὲ τἀγαάλματ᾽ ἀντὶ τῶν τιλατῶν 
γράφων διαρρίπτοιμι; βέλτιστον ττολύ. 
ξύλον γέ τοι χαὶ ταῦτα χαἀχεῖν᾽ ἣν ξύλον. 
ὦ χεῖρες ἐμαὶ νῦν δὴ ᾿γχειρεῖν 
ὑμᾶς ἔργῳ πορίέμῳ χρή. 
2 ΩΝ ΄ ΞΘ - , 

ἂἀγε δὴ πινάχων ξεστῶν δέλτοι, 
δέξασϑε σμίλης ὁλχοὺς 

χήρυχας ἐμῶν μόχϑων" οἴμοι 
τουτὶ τὸ δῶ μοχϑηρόν" 
χώρει χώρει. ποίαν αὔλαχα; 

΄ », Ὁ ᾽ὕ ΄ » “ἃ Χ 

βάσχετ᾽ ἐτεείγετε τεάσας χαϑ' ὁδοὺς 
κείνῳ ταύταᾳ᾽ ταχέως χρή. 

ΧΟΡῸΣ 
ς " ΄ εἰ Ὁ 5 ἡδν τ ΡΊ η - 
ἡμεῖς τοίνυν ἡμᾶς αὐτὰς εὖ λέξωμεν παραβᾶσαι, 

’, - -- “5 », 9] χαίτοι πᾶς τις τὸ γυναιχεῖον φῦλον χαχὰ τεόλλ᾽ ἀγορεύει, 
τ: - ᾿ ᾽᾿ 2 - « 

ὡς πᾶν ἐσμὲν χαχὸν ἀνϑρώτιοις κἀξ ἡμῶν ἐστιν ἅπαντα, 
ἔριδες νείχη στάσις ἀργαλέα λύπη πόλεμος. φέρε δή νυν, 

, Ξ Ξ ΡΞ ͵ ΟῚ εἰ χαχόν ἐσμεν, τέ γαμεῖϑ' ὑμεῖς, εἴσεερ ἀληϑῶς καχόν ἐσμεν, 
χἀπαγορεύετε μήτ᾽ ἐξελϑεῖν μήτ᾽ ἐχχύψασαν ἁλῶναι, 
ἀλλ᾽ οὑτωσὶ ττολλῇ σπουδῇ τὸ καχὸν βούλεσϑε φυλάττειν; 
ΕΘΝ τι ΝΣ Ν ΄ , 5. εἰν 2 5, ΒΑ ΄ 
κὰν ἐξέλθσῃ τὸ γυναιὸν ποι, χαϑ' ευρητ αὑτο ϑύρασιν, 

μανίας μαίνεσϑ᾽, οὺς χρῆν σπένδειν χαὶ χαίρειν, εἴπτερ 

ἀληϑῶς 
»" « - κ ν Η͂ κι ͵ 2 
ἔνδοϑεν ηὕρετε φροῦδον τὸ χαχὸν καὶ μὴ χατελαμβάνετ 

ἔνδον. 
χἂν χαταδάρϑωμεν ἐν ἀλλοτρίων τταίζουσαι καὶ χοττεῶσαι, 

- -- ᾿ς ᾿ τὸ 

σᾶς τις τὸ χαχὸν τοῦτο ζητεῖ περὶ τὰς σχηνὰς σεερινοστῶν. 
Ρ} 2 Ῥ , Γ Ἀ Ν - { - Ρ 

χᾶν ἐχ ϑυρίδος τεαραχύπτωμιεν, τὸ χαχὸν ζητεῖτε ϑεᾶσϑαι 
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χῶἂν αἰσχυνϑεῖσ᾽ ἀναχωρήσῃ, πολὺ μᾶλλον τᾶς ἐπιϑυμεῖ 
αὖϑις τὸ χαχὸν τεαραχῦψαν ἰδεῖν. οὕτως ἡμεῖς ἐπιδήλως 
ὑμῶν ἐσμεν πολὺ βελτίους, βάσανός τε πάρεστιν ἰδέσϑαι. 800 
βάσανον δῶμεν ττότεροι χείρους. ἡμεῖς μὲν γάρ φαμεν ὑμᾶς, 
ς - » ς - ΄ Ἂ" 2 Ω“" " [4 

ὑμεῖς δ᾽ ἡμᾶς. σχεινώμεϑα δὴ κἀντιτιϑῶμεν τερὸς ἕχαστον, 
σεαραβάλλουσαι τῆς τε γυναιχὸς καὶ τἀνδρὸς τοὔνομ᾽ ἑχάστου. 

΄ ΄ , ΕῚ σ΄ - - " , 

Ναυσιμάχης μέν γ᾽ ἥττων ἐστὶν Χαρμῖνος" δῆλα δὲ τἄργα. 
χαὶ μὴν δὴ καὶ Κλεοφῶν χείρων πάντως δήπου Σαλα- 80ῦ 

βαχχοῦς. 
κ᾿ 2 ΄ Α ΄ - ᾿ ΕῚ , ᾿ 

σιρὸς Αριστομάχην δὲ χρόνου πολλοῦ, τιρὸς ἐχείνην τὴν 
Μαραϑῶνε, 

Ξ Δ ει ΓΕ ς - "ὃ Χ δ᾽ Ἄν - 2 "" 

χαὶ Σερατονίχην ὑμῶν οὐδεὶς οὐδ᾽ ἐγχειρεῖ :τολεμίζειν. 
ἀλλ᾽ Εὐβούλης τῶν πέρυσί βουλευτής ἐστιν ἀμείνων ν᾿ Εὐβούλης τῶν πέρυσίν τις βουλευτής ἔστιν ἄμ 

.Ν , ν ᾿ ὝΕΡ ᾿ Ἂς ἢ δὺς ς ΄ 

παραδοὺς ἑτέρῳ τὴν βουλείαν" οὐδ᾽ αὐτὸς τοῦτό γε φήσει. 
“ « :Ξ ν τὰ - » ἜΝ ἢ Ἂν 

οὕτως ἡμεῖς σπτολὺ βελτίους τῶν ἀνδρῶν εὐχόμεϑ᾽ εἶναι. 810 
οὐδ᾽ ἂν χλέψασα γυνὴ ζεύγει κατὰ. ττεντήχοντα τάλαντα 

ἡ «- ν ᾿ “. Ἀ ΄ ἡ ΄ 

ἐς πτόλιν ἔλϑοι τῶν δημοσίων" ἀλλ᾽ ἢν τὰ μέγισϑ'᾽ ὑφέληται 
ν - 2 ν , 2 24 " ἌΡ Τὰ λα 

φορμὸν τυυρῶν τἀνδρὸς κλέψιασ᾽, αὐϑημερὸν αὔτ᾽ ἀπέδωχεν. 
ΡΤ ΒΝ Ἱ » Ρ) Ἴ.η " ᾿΄ 

ἀλλ ἡμεῖς ἂν πολλοὺυς τούτων 
2 ᾽ - - 

ἀποδείξαιμεν ταῦτα τιοιοῦντας. 812 
χαὶ πρὸς τούτοις γάστριδας ἡμῶν 

’ -" ,΄ 

ὄντας μᾶλλον χαὶ λωποδύτας 
᾿ ’, 2 ΄ 

καὶ βωμολόχους χἀνδραποδιστάς. 
χαὶ μὴν δήττου χαὶ τὰ πιατρῷά γε 

΄,΄ « - 

χείρους ἡμῶν εἰσὶν σώζειν" 820 
« - - , κ - ἡμῖν μὲν γὰρ σῶν ἔτι καὶ νῦν 

2 , ς , ς Ὶ ωα 7 
ταντίον ὁ χανων οἱ χκαλαϑίσχοι 

τὸ σχιάδειον" 
- "πὺ , 2 ΄ ᾿ 

τοῖς δ᾽ ἡμετέροις ἀνδράσι τούτοις 
3 ’ υ ἔην ν 

ἀπόλωλεν μὲν στολλοῖς ὁ χανὼν 830 
2 -" ΕΣ ἄγ Ὸ- ἶνᾳ ’ 

ἐχ τῶν οἴχων αὑτῇ λόγχῃ, 
: ῬΡΎΓ. γα ν Ὁ 2 ν - » σεολλοῖς δ᾽ ἑτέροις ἀπὸ τῶν ὥμων 

ἕν ταῖς στρατιαῖς 

ἔρριτται τὸ σχιάδειον. 
᾽η  ἀ 2 2Ὰ -- ς - , , 

σεόλλ᾽ ἂν αἱ γυναῖχες ἡμεῖς ἐν δίχῃ μεμιναίμεϑ ἂν 880 
- 2 ΄ ᾿ Γ ΄ 

τοῖσιν ἀνδράσιν διχαίως, ἕν δ᾽ ὑπερφυέστατον. 
- ᾿ ς - ᾿ »᾿ ᾿ “- ,α 

χρὴν γάρ, ἡμῶν εἰ τέχοι τις ἄνδρα χρηστὸν τῇ τιόλει, 
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σιροεδρίαν ταύτῃ δίδοσθαι στηνίοισι χαὶ σχίροις 
ἔν τε ταῖς ἄλλαις ἑορταῖς αἷσιν ἡμεῖς ἤγομεν" 
εἰ δὲ δειλὸν χαὶ πονηρὸν ἄνδρα τις τέχοι γυνή, 
ὑστέραν αὐτὴν χαϑῆσϑαι σχάφιον ἀπτοχεχαρμένην 
τῆς τὸν ἀνδρεῖον τεχούσης. τῷ γὰρ εἰχὸς ὦ πόλις 

Ν Ως, ΄ ῶ-“ ἔς 2. , 

810 τὴν γηερβόλου χαϑῆσϑαι μητέρ᾽ ἡμφιεσμένην 

λευχὰ χαὶ χόμας χαϑεῖσαν πλησίον τῆς “Παμάχου, 
,“ ΄ τ - , ΄, 

χαὶ δανείζειν χρήμαϑ'᾽, ἢ χρῆν, εἰ δανείσειέν τινι 
χαὶ τόχον πράττοιτο, διδόναι μηδέν᾽ ἀνθρώπων τόχον, 
ἀλλὰ χείρεσϑαι βίᾳ τὰ χρήματ᾽ εἰπόντας τοδί, 

810 ἀξία γοῦν εἶ πόχου τεχοῦσα τοιοῦτον τόχον. 
ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ἰλλὸς γεγένημαι προσδοχῶν" ὃ δ᾽ οὐδέπω. 
,ὔ ΣΝ ) Ἄ ΝΣ 2 »Ρ.- «“ 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴη τοὐμππτοδών; οὐκ ἔσϑ' ὅπως 
2 Α ἣν γ 2 ΒῚ ’΄ 

οὐ τὸν Παλαμήδην ψυχρὸν ὁντ΄ αἰσχύνεται. 
τῷ δῆτ᾽ ἂν αὐτὸν προσαγαγοίμην δράματι; 

“800 ἐγῴδα᾽" τὴν χαινὴν Ἑλένην μιμήσομαι. 
πάντως δ᾽ ὑπάρχει μοι γυναιχεία στολή. 

ΓΥΧῊ Γ 
᾿ ἘΠ ν - ᾽Ὰ ᾿ ΄ ΕΥ, 

τί αὐ σὺ χκυχανᾷς ἢ τί κοιχύλλεις ἔχων; 
Χ ς , 2 γι 2 Ἂ ΄ὔ σιιχρὰν Ἑλένην ὄψει τάχ᾽, εἰ μὴ κοσμίως 

ἕξεις, ἕως ἂν τῶν πρυτάνεών τις φανῇ. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

8ῦῦ Νείλου μὲν αἵδε χαλλιπάρϑενοι ῥοαί, 
ὃς ἀντὶ δίας ᾿Ψναχάδος Αἰγύπτου πέδον 
λευχῆς νοτίζει μελανοσυρμαῖον λεών. 

ΓΥΝῊ Γ 
πανοῦργος εἶ νὴ τὴν Ἑχάτην τὴν φωσφόρον. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧῸΣ 
3 Ν ΝᾺ - " . 2 3 ΄ 

ἐμοὶ δὲ γῇ μὲν πατρὶς οὐκ ἀνώνυμος 
860 Σπάρτη, πατὴρ δὲ Τυνδάρεως. 

ΓΥΝΗΓ 
σοί γ᾽ ὠλεϑρὲε 

πατὴρ ἐχεῖνός ἔστι; Φρυνώνδας μὲν οὖν. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ζΌ μ" Ωι 

ΤΣ ΡΝ 5. 5 ͵ 
Ελένη δ᾽ ἐχλήϑην. 

-, Ἃ ΄ ᾿ ᾿ 888 ταξίαρχον ἢ στρατηγόν, λαμιβάνειν τιμήν τεῦ, 
881. ἢ τριήραρχον πονηρὸν ἢ κυβερνήτην κακόν, 
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ΓΤΥΧΗ Γ 
αὖϑις αὖ γίγνει γυνή, 

χρὶν τῆς ἑτέρας δοῦναι γυναιχίσεως δίχην; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

᾿νυχαὶ δὲ τεολλαὶ δι᾿ ἔμ᾽ ἐπὶ σχαμανδρίαις 
δοαῖσιν ἔϑανον. 805 

ΓΥΝΗΓ 
ὥφελες δὲ χαὶ σύ γε. 
ΜΝΗΣΙΛΌΧΟΣ 

χἀγὼ μὲν ἐνθάδ᾽ εἰμ᾽" ὃ δ᾽ ἄϑλιος πόσις 
[4 λ ΄, , ᾿ 

ουμὸς Μενέλεως οὐδέπω προσέρχεται. 

τί οὖν ἔτι ζῶ; 
ΓΥΝῊ Τ 

τῶν χοράχων πτηογνηρίᾳ. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

2 νι κ᾿ , , , 

ἀλλ᾽ ὥσπερ αἰχάλλει τι χαρδίαν ἐμήν. 
. - 7 - - 2 ΄ 3 "δ 

μὴ ψεῦσον ὦ Ζεῦ τῆς ἐπιούσης ἐλτιίδος. 870 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

τίς τῶνδ᾽ ἐρυμνῶν δωμάτων ἔχει χράτος. 
ὅστις ξένους δέξαιτο ποντίῳ σάλῳ 
χάμνοντας «ἐν χειμῶνι χαὶ ναυαγίαις; 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
Πρωτέως τάδ᾽ ἐστὶ μέλαϑρα. 

ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 
ποίου Πρωτέως; 

" ΓΥΝῊ Γ 
ὦ τρισχαχόδαιμον, ψεύδεται νὴ τὼ ϑεώ, 8 
ἐπεὶ τέϑνηχε Πρωτέας ἔτη δέχα. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ 
ποίαν δὲ χώραν εἰσεχέλσαμεν σχάφει; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

“Ι ω! 

“Ἵ[ἴγυπτον. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ὦ δύστηνος οἵ πτεπτλεύχαμεν. 
ΓΥΝῊ Γ 

σιείϑει τι τούτῳ τῷ χαχῶς ἀπολουμένῳ 
ληροῦντι λῆρον; ϑεσμοφορεῖον τουτογί. 880 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
αὐτὸς δὲ Πρωτεὺς ἔνδον ἔστ᾽ ἢ ̓ ξώπιος; 

ΓΥΝῊ Γ 
Ἃ ΕῚ 3 ἘΨ ) -" ν᾿ ῦ;»»» 

οὐχ ἔσϑ' τως οὐ ναυτιᾷς ἔτ᾽ ὦ ξένε, 
Αὐἱϑδιορ"αηὶς το]. 1]. εἶ! 



890 

900 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
«“ ΠῚ ͵ “ ΄ , 

στις γ᾽ ἀχούσας ὁτι τέϑνηχε Πρωτέας 
δῆριν ΠΠ Ὁ) - "ἢ 5» ΎΝΝ 9. Ρ 

ἔχειτ᾽ ἐρωτᾷς ἔνδον ἔστ᾽ ἢ ξώπιος. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ . 

αἰαῖ τέϑνηχε. πτοῦ δ᾽ ἐτυμβεύϑη τάφῳ; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ΣΥΣῚ Ν 2 » ΤΕ 2 Ὑ ἐξ; ’ , 

τόδ᾽ ἐστὶν αὐτοῦ σῆμ᾽, ἐφ᾽ ᾧ καϑήμεϑα. 
ΓΥΝῊ Γ 

ν - 2)... 3 215 2: “- 

χαχὴ χαχῶς τὰρ᾽ ἐξόλοιο χἀξολεῖ, 
[4 -“ - - ὅστις γε τολμᾷς σῆμα τὸν βωμὸν χαλεῖν. 

ΕΥΡΙΠΙΔῊΣ 
τί δὴ σὺ ϑάσσεις τάσδε τυμβήρεις ἕδρας 

, ; Ν ΩΣ ΣΙ ᾿ 

φάρει χαλυτιτὸς ὦ ξένη; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

βιάζομαι 
γάμοισι Πρωτέως ττιαιδὶ συμμῖξαι λέχος. 

ΤΥΝΗ Ἐν 
ΝΕ ’, 2: - ἘΣ ᾿ ἘΝ 

τί ὦ χαχόδαιμον ἐξαπατᾷς αὖ τὸν ξένον; 
Γ - ὦ 13 8. ὦ 3 , 

οὗτος “τανουργῶν δεῦρ᾽ ἀνῆλθεν ὦ ξένε 
ὡς τὰς γυναῖχας ἐπὶ κλοπῇ τοῦ χρυσίου. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
βάυζε τοὐμὸν σῶμα βαλλουσα ψόγῳ. 

ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 
ξένῃ τίς ἡ γραῦς ἡ χαχορροϑοῦσά σε; 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
αὕτη Θεονόη Πρωτέως. 

ΓΥΝΗΓ 
μὰ τὼ ϑεὼ 

εἰ μὴ Κρίτυλλά γ᾽ ᾿ἰντιϑέου 1 αργηττύϑεν" 
2 ΕἸ - 

σὺ δ᾽ εἶ “τανοῦργος. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

«ς ΄ , , 

ὁπόσα τοι βούλει λέγε. 
οὐ γὰρ γαμοῦμαι σῷ κασιγνήτῳ ποτὲ 

. “« , ," ΘΝ 2 ,ὔ Ι΄ 
σιροδοῦσα Μενέλεων τὸν ἔμον ἕν Τροίᾳ πόσι». 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
γύναι τί εἴπτας; στρέψον ἀνταυγεῖς κόρας. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
αἰσχύνομαί σε τὰς γνάϑους ὑβρισμένη. 

ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 
τουτὶ τί ἔστιν; ἀφασία τίς τοί μ᾽ ἔχει. 
3: . 3. 2 - , 3 ΄ 

εὖ ϑεοὶ τίν οψιν εἰσορῶ; τίς εἰ γύναι; 
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ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
» δ᾽ εἶ τες ον ΠΡ ΜΡ ᾿ ἔχει 16: ᾿ 

σὺ δ᾽ εἰ τίς; αὑτὸς γὰρ σὲ χὰμ᾽ ἔχει λόγος. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ς λ. ᾿ Ε, ἌΞ: ἋᾺ.} Ξ ΄, ΜᾺ 

άλληνις εἰ τις ἢ πιχωρία γυνη; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧῸΟΣ 
“Βλληνίς. ἀλλὰ καὶ τὸ σὸν ϑέλω μαϑεῖν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
, εν τὸ Ὁ ὙῚ ΄ 

“λένῃ σ᾽ ὁμοίαν δὴ μάλιστ᾽ εἶδον γύναι. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ Ε 

᾿ ΄, ΄, 2 - ΄ 

ἐγὼ δὲ Μενελάῳ γέ σ᾽ ἐκ τῶν ἰφύων. 910 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

2 ΝΜ... ω," Ρ , 

ἔγνως ἄρ᾽ ὀρϑῶς ἀνδρα δυστυχέστατον. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

τ τ ΄ 2γηωῶἡ δ -- ὝΣ ᾽ , 

ὦ χρόνιος ἔλϑων σῆς ὀάμαρτος ἐς χέρας, 

λαβέ με λαβέ με πόσι, περίβαλε δὲ χέρας. 
, ΄ » , ΡῚ , , , ᾿, 

φέρε σὲ χύσω. ἀτταγέ μ᾽ ἄτιαγ᾽ ἄπαγ᾽ ἄπαγέ με σ18 
λαβὼν ταχὺ :τάνυ. 

ΓΥΝῊ Γ 
. ΄ 3 " οὗ Ν " 

χλαυσὲτ ἄρα γὴ τῷ ϑεὼ 
«“ ι΄ Ὁ , ᾿ - ἢ Ἄϑης 
ὅστις σ᾽ ἀπάξει τυπτόμενος τῇ λαμπάδι. 

͵ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
Ἁ Ν -. ὍΝ» ΄ 

σὺ τὴν ἐμὴν γυναῖχα χωλύσεις ἐμέ, 
" , "9 " ἐν ΄ 

τὴν Τυνδάρειον σπταῖδ᾽, ἐπὶ Σπάρτην ἄγειν; 
ΓΥΝῊ Γ 

2 ς - - 3 ᾽, - οἴμ᾽ ὡς πανοῦργος καὐτὸς εἶναί μοι δοχεῖς 990 
Ἁ - ,ὔ ΄ Ν] τ Ἀ 5 

χαὶ τοῦδέ τις ξύμβουλος. οὐχ ἐτὸς τιάλαι 
5 , 2 ᾽ Ἶ ΕἾ Ἃ 
ἡγυπτιάζετ᾽. ἀλλ᾽ ὅδε μὲν δώσει δίχην. 

᾿ Ὶ ς , ) ΄ 

σιροσέρχεται γὰρ ὃ πρύτανις χὠ τοξότης. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

" ὑπ 1» ἢ , τουτὶ πονηρόν" ἀλλ᾽ ὑπαποχινητέον. 
; ΜΝΗΣΙΛΌΟΧΟΣ 

Ἦν τὰ τὰ Ὁ , ὩΣ " Ἀδάρ ἐγὼ δ᾽ ὃ χαχοδαίμων τί δρῶ; 990 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ οὐ 

μέν᾽ ἥσυχος. 
» ᾿ ᾿ Ψ ᾿ , Ρ] » ) ᾿ 

οὐ γὰρ προδώσω οὐδέποτέ σ᾽, ἤνττερ ἐμπνέω, 
ἈᾺ " , , ᾿ 

ἢν μὴ τιρολίπωσ᾽ αἱ μυρίαι μὲ μηχαναί. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

σ΄“ Ὶ ε , { γ) ον »" 

αὑτὴ μὲν ἡ μήρινϑος οὐδὲν ἔσπασεν. 
ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

“.}) » ᾿ ΔῸ -" , - .ἢ , 

οδ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ πανοῦργος ὃν ἔλεγ᾽ ἡμῖν Κλεισϑένης; 
1" 
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ὑετῷ ΄ - δον ΄ 

980 οὗτος τί χύπτεις; δῆσον αὐτὸν εἰσάγων 
53 δ Ὁ -» εν γ Ὁ τ ΝᾺ 

(ὁ τοξότ ἐν τῇ σανίδι, χατίειτ ἐνθαδὶ 

στήσας φύλαττε χαὶ τιροσιέναι μηδένα 
2} ᾿ τ Ὁ ΄ 7 Ν : ᾿ ἘΣ Ὰ 2 ϑΥΣ 

ἔα πρὸς αὑτὸν, ἀλλὰ τὴν μάστιγ᾽ ἔχων 
«29. νὰ , σαὶ ἣν προσίῃ τις. 

ΓΥΝῊ Τ' 
ν Πρ δ  ν τ Ὁ ΩΝ 

γὴ 4 ὡς νῦν δή γ᾽ ἀνὴρ 
Ἐν τς 5᾿ν 13 , 3 ὙΠν ς , 

980 ὀλίγου μ΄ ἀφείλετ᾽ αὐτὸν ἱστιορράφος. 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
Ξ ; τος ταν τοῖα, ΞΥΣΞ ΣΝ ΕΙΣ ΕΣ ἯΣ οὖ πρύτανι τιρὸς τῆς δεξιᾶς, ἡνττξρ φιλεῖς 

“ ΄, 2 ΄ 2 ν -" 

χοίλην τιροτείνειν ἀργύριον ἣν τις διδῷ, 
΄ ΄ , ἤ 3 , 

χάρισαι βραχὺ τί μοι χαίπερ ἀποϑανουμένῳ. 
ΠΡΥΤΆΝΙΣ 

τί σοι χαρίσωμαι; 

ΜΧΗΣΙΔΟΧΟΣ 
Ν 2 δ τ), ΄ 

γυμνὸν αἀτιοδύσαντα μὲ . 
940 χέλευε χιρὸς τῇ σανίδι δεῖν τὸν τοξότην, 

" 9 - Ἶ, , 

ἵνα μὴ ᾽ν χροχωτοῖς χαὶ μίτραις γέρων ἀνὴρ 

γέλωτα παρέχω τοῖς κόραξιν ἑστιῶν. 
ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

᾿ -" ΕΝ ᾿ -" »-»"ἭἪ - 

ἔχοντα ταῦτ᾽ ἔδοξε τῇ βουλῇ σε δεῖν, 
- - - 3. “ , 

ἵνα τοῖς παριοῦσι δῆλος ἧς πανοῦργος ὦν. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ἘᾺῚ ,ἕ- τΊ “ωΩ9 ον τ ἢ; ᾿ 

910 ἑατταταιαξ᾽ ὦ χροχωϑ' οἱ εἰργασαι 
2 2 3. ΕΘ δ χ 2 , ΄ 

χοὺχ ἔστ᾽ ἔτ ἑλπὶς οὐδεμία σωτηρίας. 
ΧΟΡῸΣ 

» δε έν ες ΘΕ" “ , Ἄ.Ὲ τὴ ἈΚ: - ε; 
ἀγε νυν ἡμιεῖς πεαίσωμεν ἀ7τερ νόμος ἐνθάδε ταῖσι γυναιξίν, 
.ς , τι μὰν ΄“ 5) ᾿, “ 

ὅταν ὄργια σεμνὰ ϑεοῖν ἱεραῖς ὥραις ἀνέχωμεν, ἅτιερ χαὶ 
Παύσων σέβεται καὶ νηστεύει, 

τ , 2 Εν - -»“ 

900 πτολλάχις αὐτοῖν ἐχ τῶν ὡρῶν 
Ν [4) "“ ᾽ὔ 

ἐς τὰς ὥρας ξυνετιευχόμενος 
“- , ω ’ 20 "-: -" 

τοιαῦτα μέλειν ϑάμ᾽ ἑαυτῷ. 
«“ ΄ 

ρμα χώρει 
“- Ν ϑϑο σον 5 ’ 

χοῦφα ποσὶν αγ ἐς χύχλον, 

ϑῦῦ χερὶ σύναττε χεῖρα, 
ι Υ̓ « Ὁ 

ῥυϑμὸν χορείας ὕήταγε πᾶσα" 

βαῖνε χαρπαλίμοιν ττοδοῖν. 
ἐπισχοχιεῖν δὲ σιανταχῇῆ 
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χυχλοῦσαν ὄμμα χρὴ χοροῦ χατάστασιν. 
ἅμα δὲ χαὶ 
γένος ὀλυμπίων ϑεῶν 
μέλπε χαὶ γέραιρε φωνῇ τιᾶσα χορομανεῖ τρόπῳ. 

εἰ δέ τις 

σιροσδοχᾷ χαχῶς ἐρεῖν 
ἐν ἱερῷ γυναῖχά μ᾽ οὖσαν ἄνδρας, οὐχ ὀρϑῶς φρονεῖ. 
ἀλλὰ χρὴν 
ὡς ἐε᾿ ἔργον αὖ τι χαινὸν 
χιρῶτον εὐχύχλου χορείας εὐφυᾶ στῆσαι βάσιν. 
σιρύβαινε ποσὶ τὸν εὐλύραν 
μέλπτουσα χαὶ τὴν τοξοφόύρον 
ἤρτεμιν ἄνασσαν ἁγνήν. 
χαῖρ᾽ ὦ ἑχάεργε, 
πεαζε δὲ νίχην. 
Ἥραν δὲ τὴν τελείαν 
μέλινωμεν ὥστεερ εἰχός, 

ἣ πᾶσι τοῖς χοροῖσι συμ:ταίζει τε χαὶ 
κλῆδας γάμου φυλάττει. 
Ἑρμῆν τε νόμιον ἄντομαι 
χαὶ Πᾶνα χαὶ νύμφας φίλας 
ἐπιγελάσαι προϑύμως 
ταῖς ἡμετέραισι 
χαρέντα χορείαις. 

ἔξαιρε δὴ ττροϑύμως 
διστλῆν χάριν χορείας. 
παίσωμεν ὦ γυναῖχες οἷάπερ νύμος. 
νηστεύομεν δὲ τάντως. 
ἀλλ᾽ εἶ ἐπ᾿ ἄλλ᾽ ἀναστρεφ᾽ εὐρύϑμῳ ποδί, 
τόρευε πτᾶσαν φδήν" 
ἡγοῦ δέ γ᾽ αὐτὸς ὧδε 
σὺ κισσοφόρε βάχχειε 
δέσποτ᾽" ἐγὼ δὲ χώμοις 
σὲ φιλοχόροισι μέλινω. 
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» ΒΞ: " . 

990 ευιξδ ὁ “ιος συ 

βοόμιε χαὶ Σεμέλας παῖ, 

χοροῖς τερπόμιενος 
’ - ἘΞ «“ 

χατ᾽ ὄρεα νυμφᾶν ἐρατοῖς ἐν ὕμνοις, 
ΕΥ͂ , , 2 - 

ὦ εὐιτ᾿ εὐι᾿ εὐοῖ 
ὦ εὔτ᾽ ἀναχορεύων. 

990 (ιμιφὶ δὲ σοὶ χτυπεῖται 
δ { , τᾶ Ὁ , 

χιϑαιρωνιος ἤχω, 
, , ΟῚ 1 )ὰ 

μελαάμουλλά τ΄ θὁρὴ 
δάσχια χαὶ νάπαι πετρώδεις βρέμονται" 
χύχλῳ δὲ περὶ σὲ κισσὸς 

1000 εὐπέταλος ἕλιχι ϑάλλει. 
ΤΟΞΟΤΗΣ 

ἐνταῦτα νῦν οἰμῶξι πρὸς τὴν αἰτρίαν. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ὦ τοξόϑ᾽ ἱχετεύω σε. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 
μή μ᾽ ἰχετεῦσι σύ. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
χάλασον τὸν ἧλον. 

ΤΟΞΟΤῊΣ 
ἀλλὰ ταῦτα δρᾶσ᾽ ἐγώ. 
ΜΝΉΣΙΛΟΧΟΣ 

οἴμοι χαχοδαίμων, μᾶλλον ἐπιχρούεις σύ γε. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

1000 ἔτι μᾶλλο βοῦλις; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ἀτταταῖ ἰατταταῖ" 

- 7 ΄, 

χαχῶς ἀἁπολοιο. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

σῖγα καχοδαέμων γέρον. 
σεέρ᾽ ἐγὼ ᾿ξινίγχι πτορμός, ἵνα ττυλάξι σοι. 

ΜΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ταυτὶ τὰ βέλτιστ᾽ ἀπολέλαυχ᾽ Εὐριτιίδου. 
ἔα" ϑεοί, Ζεῦ σῶτερ, εἰσὶν ἐλτιίδες. 

1010 ἁνὴρ ἔοιχεν οὗ προδώσειν, ἀλλά μοι 
σημεῖον ὑτεεδήλωσε Περσεὺς ἐχδραμών, 
ὅτι δεῖ μιὲ γίγνεσϑ'᾽ ᾿Ινδρομέδαν᾽ πάντως δέ μοι 

990 ---99 1--- 990 -- 1000 
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᾿ , ΄ - 11 ἀΔ Ὁ... ᾿Ὁ ͵ 

τὰ δέσμ᾽ ὑπάρχει. δῆλον οὖν τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτι 
Ρ ν ᾽ν , 

ἥξει μὲ σώσων᾽" οὐ γὰρ ἂν 7ταρέπτετο. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

, ω 27 ΄ - Εν ΖΦ » 

φίλαι τεαρϑένοι φίλαι, πῶς ἂν οὖν 1018 
) ἢ ᾿ 

ἐχεέλϑοιμι χαὶ 

τὸν Σχύϑην λάϑοιμι; 
΄ 3 - ἐτῆς Ἂν , 

χλύεις; ὦ πρὸς αἰδοῦς σὲ τὰν ἐν ἄντροις, 

χατάνευσον, ἔασον ὡς 1020 
ν “«᾿ ’ - - 

τὴν γυναῖχα μ᾽ ἐλϑεῖν. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΩΣ 
γ [7 ) γος κ 

ἄνοιχτος ὃς μ᾽ ἔδησε τὸν 
χιολυστονώτατον βροτῶν" 
μόλις δὲ γραῖαν ἀποφυγὼν 
σαπρὰν ἀπωλόμην ὕμως. 1020 
ὅδε γὰρ ὃ Σχύϑης ττάλαι μοι φύλαξ 
ἐφεστὼς ὀλοὸν ἄφιλον ἐχρέμασεν 
χόραξι δεῖτονον. δρᾷς; οὐ χοροῖ- 
σιν οὐδ᾽ ἡλίκων ὑπὸ νεανίδων 1030 
[ψῆφον] κημὸν ἕστηχ᾽ ἔχουσ᾽, 
7 ΣΡΩῚ - - 2 ’ ἀλλ᾽ ἐν πυχνοῖς δεσμοῖσιν ἐμιπιεττλεγμένη 
χήτει βορὰ ΤΓλαυχέτῃ πρόκχειμαι. 
γαμηλίῳ μὲν οὐ ξὺν 
χεαιῶνε δεσμίῳ δὲ 1080 
γοᾶσϑέ μ᾽ ὦ γυναῖχες, ὡς 

μέλεα μὲν πέπονθα μέλεος, 
ὦ τάλας ἐγὼ τάλας, 
2 ; " , ΄ Φ. ᾿Υ ἢ 

ἀπὸ δὲ συγγόνων τάλαν᾽ ἄνομα πάϑεα, 
φῶτά τε λιτομέναν, ττολυδάχρυτον αἰ- 1010 
δα γόον φλέγουσαν, 
αἰαῖ αἰαῖ, 

ὃς ἔμ᾽ ἀπεξύρησε πρῶτον, 
ὃς ἐμὲ χροχόύεντ᾽ ἐνέδυσεν" 
ἐχὶ δὲ τοῖσδ᾽ ἐς τόδ᾽ ἀνέπεμιψεν 1045 
ἱερόν, ἔνϑα γυναῖχες. 
ἰὼ μοίρας ἄτεγχτε δαίμων" 
ὦ χατάρατος ἐγώ" 

, » " ΕῚ ΕῚ ᾿ 

τίς ἔμον οὐχ ἕχτοινεται 
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πάϑος ἀμέγαρτον ἐπὶ χαχῶν παρουσίᾳ; 
Ξ 2) ( ΄ ΙΔ 2) 2 Ν 

1050 ειϑὲ μὲ πυρφόρος αἰϑέρος ἀστὴρ 
Ν ΄ 2» 

τὸν βάρβαρον ἑξολέσειεν. 
2 δος, 3. 5. , , , 

οὐ γὰρ ἔτ ἀϑανᾶάταν φλόγα λεύσσειν 
ἐστὶν ἐμοὶ φίλον, ὡς ἐχρεμάσϑην, 
λαιμοτόμητ᾽ ἄχη δαιμόνι᾽, αἰόλαν 

᾿ιοῦ  γέχυσιν ἐπὶ πορείαν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ΡΨ ΤΕΥ ,ὔ “. Ν Ψ ΄ , χαῖρ᾽ ὦ φίλη παῖ" τὸν δὲ πτατέρα Κηφέα 
«“ 3 3 λον, Η ΟῚ , ς Ψ' 

ὃς σ ξξέϑηχεν ἁπολέσειαν οἱ ϑεοί. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ν δ᾽ ἐν ΠΑ͂Σ, ὑλθὲ 2 ἊΝ 2 ἵ {9 δ 

σὺ ὃ εἰ τίς ἢτις τοὐμὸν ᾧχτειρας τιάϑος: 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

32 , ὩΣ Ν , 

᾿Ηχὼ λόγων ἀντῳδὸς ἐπιχοχχάστρια, 
“ ; ᾿Ξ ΕΞ ; 

1000 ἥττδρ πέρυσιν ἕν τῷδε ταὐτῷ χωρίῳ 
πὺὐριπίδῃ χαὐτὴ ξυνηγωνιζόμην. 
ἀλλ᾽ ὦ τέχνον σὲ μὲν τὸ σαυτῆς χρὴ ποιεῖν, 
χλάειν ἐλεινῶς. 

ΜΚΧΗΣΙΛΟΧΟΣ 
Χ Ὁ ΄ “ 

σὲ ὃ ἐπιχλάειν ὕστερον. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

᾿Ψ Ἀ ’ “- ,.: 2 ᾿ 2 " Ψ 

ἑμοὶ μδλήσει ταῦτά γ. ἀλλ᾽ ἀρχου γόων. 
Αἰζ αν ΤΣ ΑΕ ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

1000 ὦ νὺξ ἱερὰ 
σεῶς μαχρὸν ἵππευμα διώχεις 
ἀστεροειδέα νῶτα διφρεύουσ᾽ 
αἰϑέρος ἱερᾶς 
τοῦ σεμνοτάτου δι᾽ ὀλύμπου; 

Ν 

δι ὀλύμπτου στα προς 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

1070 τί ποτ᾿ ᾿Ινδρομέδα περίαλλα καχῶν 
μέρος ἐξέλαχον 

ΕΥΡΙΠΙΔῊΣ 
΄ ἐ εῦς μέρος ἐξέλαχον 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ϑανάτου τλήμων; 
᾿ ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

ϑανάτου τλήμων; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

3 ἡ,» Ὁ Θ᾽ - ΄ 
ἀπολεῖς μ΄ ὦ γραῦ στωμυλλομένη. 
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ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
στωμυλλομένη. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
γὴ 4 ὀχληρά γ᾽ εἰσήρρηχας ; 

λίαν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

λίαν. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

3 2) ΄ - 
ὠγάϑ'᾽ ἔασόν με μονῳδῆσαι, 
χαὶ χαριεῖ μοι. παῦσαι. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
σαῦσαι. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
΄, 2. , 

βάλλ᾽ ἐς κόραχας. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

’, .2 Ξ ,ὔ 

βαλλ᾽ ἐς κόραχας. 
, ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

τί χαχόν; 
ΕΥ̓́ΡΙΠΙΔΗΣ 

τί χαχόν; 
ΜΝΗΣΊΙΛΟΧΟΣ 

ληρεῖς. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ΜΝΗΣΙΛΌΧΟΣ 
ΡΒ] ΄ 5] 

ὀτότυζ᾽, 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

2 ΄, Ὁ 

ὀτότυζ 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

) 

. 

οὗτος σἱἰ λαλῖς; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
οὗτος σί λαλὶς: 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
πρυτάνεις χαλέσω. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

σιρυτάνεις χαλέσω. 
ΤΟΞΟΤΗΣ 

σί χαχόν; 
ΕΥ̓́ΡΙΠΙΔΙΙΣ 

σί χαχόν; 
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ΤΟΞΟΤΗΣ 
- νΥ ΄ 

σπῶτξε τὸ πωνγῆ; 
ΒΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

γεῶτε τὸ πωγή; 

ΤΟΞΟΤῊΣ 
σὺ λαλῖς; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
σὺ λαλῖς; 

ΤΟΞΟΤῊΣ 

χλαύσει. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
χλαύσει. 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
χαχχάσχι μοι; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
χαχχάσχι μοι; 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

ἡ , 23 χ , [4 μὰ “ἐ᾽ ἀλλὰ γυνὴ πλησίον αὕτη. 
Ξ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

χειλησίον αὑτη. 
ΤΟΞΟΤΗΣ : 

ὩΣ ΞΕ 5 , ν ΝΑ , 
σοῦ σϑ' ἢ μιαρά; καὶ δὴ πϑύγει. 
σοῖ ποῖ πεύγεις; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
σοῖ ποῖ πεύγεις; 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

2 

οὗ χαιρήσεις; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

2 ΄ 

οὗ χαιρήσεις; 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

ΕΣ ν , 

ἔτι γὰρ γρύζεις; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ἔτι γὰρ γρύζεις; 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

λαβὲ τη μιαρα. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
λαβὲ τὴ μιαρά. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

λάλο καὶ χατάρατο γύναιχο. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

τ κ ΄ - ΄ 2 , 

ὠ ϑεοὶ τίν᾽ ἐς γῆν βαρβάρων ἀφίγμεθα 

ταχεῖ πεδίλῳ; διὰ μέσου γὰρ αἰϑέρος 
τέμνων χέλευϑον πόδα τίϑημ᾽ ὑπόπτερον 
Περσεὺς σπιρὸς ἤργος ναυστολῶν τὸ γοργόνος 
χάρα κομίζων. 
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ἸΟΞΟΤΗΣ 
τί λέγε; τῇ Γόργος πέρι 

τὸ γραμματέο σὺ τὴ κεπαλή; 
ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ ᾿ 

τὴν γοργόνος 
ἔγωγε φημί. 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
,’ 3 .. , 

Γύργο τοι χἀγὼ λέγι. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ἔα᾽ τίν᾽ ὄχϑον τόνδ᾽ δρῶ καὶ παρϑένον 

- ΄ὔ “- “ ς ΄ ϑεαῖς ὁμοίαν ναῦν ὅπως ὠὡρμισμένην; 
ΜΧΗΣΙΔΟΧΟΣ 

ὦ ξένε χατοίχτειρόν μι6Σ τὴν τεαναϑλίαν, 
λῦσόν με δεσμῶν. 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
οὐχὶ μὴ λαλῆσι σύ. 

χατάρατο τολμᾷς ἀποτανουμένη λαλᾷς; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

5 δέ 3 2. ΄ πΠν ΄ - ς “- ὦ παρϑέν" οἰχτείρω σὲ χρεμαμένην δρῶν. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

2 ἸΘΑΜΡῚ , 3745 3 ᾿ , 
οὐ πταρτέν᾽ ἐστίν, ἀλλ ἁμαρτωλὴ γέρων 
χαὶ χλέμιτο χαὶ ττανοῦργο. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
το Πρ ληρεῖς ὦ Σχύϑα. 

«“ ’ 2 2 , - , 

αὕτη γάρ ἔστιν “Ινδρομέδα παῖς Κηφέως. 
ΤΟΞΟΤΗΣ 

σχέψαι τὸ χύστο" μή τι μιχρὸ παίνεται; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

, --»ὕἤὔ " ὩΣ ΡΝ ἂν ΄ Ξ 
φέρε δεῦρό μοι τὴν χεῖρ᾽, ἵν ἅψωμαι χόρης 
φέρε Σχύϑ᾽" ἀνθρώττοισι γὰρ νοσήματα 
« , Ἁ - , 

ἅπασίν ἐστιν" ἐμὲ δὲ χαὐτὸν τῆς χόρης 
ταύτης ἔρως εἴληφεν. 

ΤΟΞΟΤῊΣ 
2 “Ὁ ᾿ 

οὐ ζηλῶσί σε" 
2 , - , 

ἀτὰρ εἰ τὸ πρωχτὸ δεῦρο ττεριεστραμιιιένον, 
οὐχ ἐπτόνησά σ᾽ αὐτὸ πυγίζεις ἄγων. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
᾿ ) 2. 3,“ ἢ ’ γ δε. “ἢ γ ;»ς 

τί δ᾽ οὐκ ἐᾷς λύσαντά μ᾽ αὐτὴν ὦ Σχύϑα 
πεσεῖν ἐς εὐνὴν χαὶ γαμήλιον λέχος; 

ΤΕ 

1108 

1110 

1118 

1120 
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ΤΟΞΟΤΗΣ 
2 - Χ ΄ ΄ 

εἰ στιόδρ᾽ ἐχιιτυμεῖς τὴ γέροντο πύγισο, 
Ἁ , ΄ ᾿ », 

τὴ σανίδο τρήσας ἐξόπιστο τιρώχτισον. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

Ν ,») 2 ΄ ν ΄, 

113 μὰ 4“ ἀλλὰ λύσω δεσμά. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

» Ἂ γῇ, 

μαστιγῶ σ᾽ ἄρα. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗ͂Σ 

χαὶ μὴν ποιήσω τοῦτο. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

Ν , Ὁ ΠΕ Τὰ 

τὸ χεπαλὴ σ᾽ ἄρα 
Ἄς σα ΄ 2 , ."» 

τὸ ξιπομάχαιραν ἀποχεχόινμο τουτοΐ. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

αἰαῖ" τί δράσω; πρὸς τίνας στρεφϑῶ λόγους; 
3Ὰ..».9 2 ὉΧ Ρὴ σὺ» ΄ ’ὔ 

ἀλλ᾽ οὐχ ἂν ἐνδέξαιτο βάρβαρος φύσις. 
1180 σχαιοῖσι γάρ τοι χαινὰ προσφέρων σοφὰ 

, 2 " . 2 ἊΝ ᾿ 
μάτην ἀναλίσχοις ἀν, ἀλλ᾽ ἀλλὴην τινὰ 
τούτῳ σιρέπουσαν μηχανὴν προσοιστέον. 

ΤΟΞΟΤῊΣ 
τ 5, : ξ Ε “4 μιαρὸς ἀλώπηξ, οἷον ἐπιτήκχιζέ μοι. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
μέμνησο Περσεῦ μ᾽ ὡς χαταλείσεεις ἀϑλίαν. 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
118ὅ ἔτι γὰρ σὺ τὴ μάστιγαν ἐπιτυμεῖς λαβεῖν. 

ΧΟΡῸΣ 
Παλλάδα τὴν φιλόχορον ἐμοὶ 
δεῦρο χαλεῖν νόμος ἐς χορόν, 

σκαρϑένον ἄζυγα χούρην. 

1110 ἢ πόλιν ἡμετέραν ἔχει 
χαὶ χράτος φανερὸν μόνη 
χλῃδοῦχός τε χαλεῖται. 
φάνηϑ᾽ ὦ τυράννους 
στυγοῦσ᾽ ὥσπερ εἰἶχός. 

1140 δῆμός τοί σὲ χαλεῖ γυναι- 
χῶν" ἔχουσα δέ μοι μόλοις 
εἰρήνην φιλέορτον. 
ἥχετε δ᾽ εὔφρονες ἵλαοι, 
πότνιαι, ἄλσος ἐς ὑμέτερον, 

1110---11.12 --ς1145--11.17 1148--11Ὁ32 -Ξ 1158-- 1189 
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ἄνδρας ἵν᾿ οὐ ϑέμις εἰσορᾶν 1180 
ὄργια σεμνὰ ϑεοῖν, ἵνα λαμττάσι 
φαίνετον ἄμβροτον ὄψιν. 
ϑεσμοφόρω πολυττοτνία, 1185 
μόλετον ἔλθετον, ἀντόμεϑα᾽" 
χαὶ σιρότερόν στοτ᾽ ἐπηχόω 
ἤλθετε" νῦν ἀφίχεσϑον, ἰὼ ἵχε- 
τεύομεν, ἐνθάδε χημεῖν. 

ΕΥΡΙΠΙΔῊΣ 
γυναῖχες εἰ βούλεσϑε τὸν λοιπὸν χρόνον 1160 
σπονδὰς στοιήσασϑαι τπιρὸς ἐμέ, νυνὶ πάρα, 

ἐφ᾽ ᾧτ᾽ ἀχοῦσαι μηδὲν ὑτε᾿ ἐμοῦ μηδαμῇ 
χαχὸν τὸ λοιττόν. ταῦτ᾽ ἐπιχηρυχεύομαι. 

ΧΟΡῸΣ 
χρείᾳ δὲ πτοίᾳ τόνδ᾽ ἐπεσφέρεις λόγον; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ὅδ᾽ ἐστὶν οὗν τῇ σανίδι κηδεστὴς ἐμός. 1108 
ἢν. οὖν χομίσωμαι τοῦτον, οὐδὲν μή τιοτε 
χαχῶς ἀχούσεσϑ'" ἢν δὲ μὴ πιίϑησϑέ μοι, 
ἃ νῦν ὑποιχουρεῖτε τοῖσιν ἀνδράσιν 
ἀπὸ τῆς στρατιᾶς παροῦσιν ὑμῶν διαβαλῶ. 

ΧΟΡῸΣ 
τὰ μὲν τταρ᾽ ἡμῖν ἴσϑιε σοι πεπεισμένα" 1170 
τὸν βάρβαρον δὲ τοῦτον αὐτὸς στεῖϑε σύ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ἐμὸν ἔργον ἐστίν" χαὶ σὸν ὠλάφιον ἅ σοι 
χαϑ' ὁδὸν ἔφραζον ταῦτα μεμνῆσϑαι ποιεῖν. 
γρῶτον μὲν οὖν δίελϑε χἀναχάλπασον. 
σὺ δ᾽ ὦ Τερηδὼν ἐπαναφύσα περσιχόν. 1170 

ΤΟΞΟΤῊΣ 
τέ τὸ βόμβο τοῦτο; χῶμο τίς ἀνεγεῖρέί μοι; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
ἡ παῖς ἔμελλε προμελετᾶν ὦ τοξότα. 
ὀρχησομένη γὰρ ἔρχεϑ᾽ ὡς ἄνδρας τινάς. 

ΤΟΞΟΤῊΣ 
ὀρχῆσι καὶ μελετῆσι, οὐ χωλύσ᾽ ἐγώ. 
ὡς ἐλαπρός, ὥσπερ ψϑυύλλο κατὰ τὸ κῴδιο. 1180 
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ΒΕΥΡΙΠΙΔῊΣ 
φέρε ϑοἰϊμάτιον ἄνωϑεν ὦ τέχνον τοδί" 

’ 2 - , - ΄ καϑιζομένη δ᾽ ἐπὶ τοῖσι γόνασι τοῦ Σχύϑου 
, ς . 

τὼ πόδε πρότεινον, ἵν᾿ ὑπολύσω. 
ΤΟΞΟΤΗΣ ὶ 

γαῖχι ναὶ 

χάτησο χάτησο, ναῖχι ναὶ ὦ τυγάτριον. 
3 3 , γ » ἡ 

1180 οἴμ᾽ ὡς στέριπτο τὸ τιττί᾽, ὠστπτερ γογγύλη. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

αὔλει σὺ ϑᾶττον" ἔτι δέδοιχας τὸν Σχύϑην; 

ΤΟΞΟΤῊΣ 
, ᾿ ΄ “τ » Ὁ. Ν 2 Υ , 

χαλό γε τὸ πυγή. χλαῦσί γ᾽ ἂν μὴ ᾽νδον μένῃς. 
εἶεν" χαλὴ τὸ σχῆμα περὶ τὸ πόστιον. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ 
- , « - 

χαλῶς ἔχει. λαβὲ ϑοἰματιον" ὥρα ᾽στὶ νῷν 
ἐ , 

1190 ἤδη βαδίζειν. 
ΤΟΞΟΤΗΣ 

οὐχὶ πιλῆσι πρῶτά με; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

5] 

πάνυ γε" φίλησον αὑτόν. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

ὰ - ὃ ὁ ὃ παπαπαπαῖ, 
ς Ἂ ᾿ -» 2 » Ξ᾿ Ν ΄ 

ὡς γλυχκερὸ τὸ γλῶσσ᾽, ὠσπερ ἀττιχὸς μέλις. 

τί οὐ χατεύδει παρ᾽ ἐμέ; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

χαῖρε τοξότα, 
23ϑ ἡ -» 

οὗ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν τοῦτο. 
ΤΟΞΟΤΗΣ 

Ἁ Χ , ναὶ ναὶ γρᾷδιο. 
1190 ἐμοὶ κάρισο σὺ τοῦτο. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
δώσεις οὖν δραχμήν; 

« ΤΟΞΟΊΗΣ 
ναὶ ναῖχι δῶσι. 

ΕΥΡΙΠΙΔῊΣ 
2 , , τἀργύριον τοίνυν φέρε. 

ΤΟΞΟΤῊΣ 
7 ΄ ν 

ἀλλ᾽ οὐκ ἔχώδέν" ἀλλὰ τὸ σιβύνην λαβέ. 
ἔπειτα χομίσι σ᾽ αὐτός. ἀχολούτει τέχνον. 
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σὺ δὲ τοῦτο τήρει τὴ γέροντο, γρᾷδιο. 
ὄνομα δέ σοι τί ἔστιν; 1200 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
Ἀρτεμισία. 

μέμνησο τοίνυν τοὔνομ᾽. 
ΤΟΞΟΤΗΣ 

ρταμουξία. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

Ἑρμῆ δόλιε ταυτὶ μὲν ἔτι καλῶς ποιεῖς. 
σὺ μὲν οὖν ἀπότρεχε παιδάριον ταυτὶ λαβών" 
ἐγὼ δὲ λύσω τόνδε. σὺ δ᾽ ὅπως ἀνδριχῶς 
ὅταν λυϑῇς τάχιστα φεύξει χαὶ τενεῖς 190 
ὡς τὴν γυναῖχα χαὶ τὰ παιδί᾽ οἴχαδε. 

ΜΝΗΣΙΔΟΧΟΣ 
ἐμοὶ μελήσει ταῦτά γ᾽ ἢν ἅπαξ λυϑῶ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
λέλυσο. σὸν ἔργον, φεῦγε τιρὶν τὸν τοξότην 

ἥχοντα χαταλαβεῖν. 
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 
ἐγὼ δὴ τοῦτο δρῶ. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

ὦ γρᾷάδι᾽ ὡς χαρίεντό σοι τὸ τυγάτριον, 1910 
χοὺ δύσχολ᾽ ἀλλὰ πρᾶο. ποῦ τὸ γρᾷδιο; 
οἴμ᾽ ὡς ἀπόλωλο" ποῦ τὸ γέροντ᾽ ἐντευτεγί; 
ὦ γρᾷδι᾽, ὦ γρᾷ᾽. οὐχ ἐπαινῶ γρᾷδιο. 
ιρταμουξία. 
διέβαλέ μ᾽ ὦ γραῦς. ἀπότρεχ᾽ ὡς τάχιστα σύ" 
ὀρτῶς δέ τι σιβύνη ᾿στί" χαταβινῆσι γάρ. 121 

οἴμοι 
τί δρᾶσι; πτοῖ τὸ γρᾷάδι᾽; ᾿ρταμουξία. 

ΧΟΡῸΣ 
τὴν γραῦν ἐρωτᾷς ἣ ᾿φερεν τὰς τιηχτίδας; 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
γαὶ ναῖχι. εἶδες αὐτό; 

ΧΟΡῸΣ 
ταύτῃ γ᾽ οἴχεται 

αὐτή τ᾽ ἐχείνη χαὶ γέρων τις εἵτετο. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

χροχῶτ᾽ ἔχοντο τὴ γέροντο; 1290 
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ΧΟΡῸΣ 
φήμ᾽ ἐγώ. 

ὍΝ ΕΝ).. Ὰ, ΄ ΡῚ ν ΄, , 

ἔτ᾽ ὧν χαταλάβοις, εἰ διώχοις ταυτῃί. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

τ ν - , , κ «ς ΄, 

ὠ μιαρὸ γρᾷο" πότερα τρέξι τὴν δδό; 
“ρταμουξία. 

ΧΟΡῸΣ 
ὀρϑὴν ἄνω δίωχε. ποῖ ϑεῖς; οὐ πάλιν 

Ν ΄ 2 , , ΄ 

τῃδὶ διώξει; ᾿ς τοὔμπαλιν τρέχεις σύ γξ. 
ΤΟΞΟΤῊΣ 

1225 χαχόδαιμον, ἄλλα τρέξι. “ίρταμουξία. 

ΧΟΡΟΣ : 
τρέχε νυν χατὰ τοὺς χόραχας ἑπουρίσας, τρέχε. 
“ἜΞ πὸ" , , ΝΣ το 2) 3 ; , 

ἀλλὰ :τέπαισται μετρίως ἡμῖν" ὡσϑ' ὥρα δὴ ᾿στι βαδίζειν 
΄ ΄ .2 

οἴχαδ᾽ ἑχάστῃ. τὼ ϑεσμοφύρω ὃ 
ς -.- 2 ἊΝ 

ἡμῖν ἀγαϑην 
΄ ΄ 2 7 

1280 τούτων χάριν ἀνταπτοδοίτην. 
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ΒΑΓ ΡΑΦΧΟΙ 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΌΣΟΠᾺ 

ΞΑΝΘΙΑΣ ΑΙΑΚΟΣ 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝᾺ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 

ἩΡΑΚΛῊΗΣ ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΑ 

ΝΕΈΚΡΟΣ ΠΛΑΘΆΝΗ 

ΧΑΡΩΝ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

ΠΑΡΑΧΟΡΗΓΗΜᾺΑ ΒΑΤΡΆΧΩΝ ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

ΧΟΡΟΣ ΜΥΣΤΩΝ ΠΛΟΥ͂ΤΩΝ 

ΞΑΝΘΙΑΣ 

Εἴπω τι τῶν εἰωϑότων ὠ δέσποτα, 
ὦ ὦ τ : ραν" “- ς ᾽ 

ἐφ᾽ οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ ϑεώμενοι; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

,)}) ὦ ΄ , 
γη τὸν Δί ὁ τι βούλει γε, πλὴν πιέζομαι, 

“-λ Χ ΄ - ΚΑΙ ’, 2 2.» ΄ 

τοῦτο δὲ φύλαξαι" πάνυ γάρ ἐστ᾽ ἤδη χολή. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

,. ὦ 2 » ἢ 

μηδ᾽ ἕτερον ἀστεῖόν τι; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

Λ 2 3 , σελήν γ᾽ ὡς ϑλίβομαι. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

τί δαί; τὸ πάνυ γέλοιον εἴπω; 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ ἶ 

γὴ 4 α 
-» 2 ΒΞ ΄ ᾿ «ὦ 

ϑαρρῶν γ᾽" ἐχεῖνο μόνον ὅπτως μὴ ᾿᾽ρεῖς, 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

Ἁ 

10 τέ; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

, 2 ’ [4 - - 

μεταβαλλόμενος τἀνάφορον ὅτι χεζητιᾷς. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
ΠΝ -  οὴο; δ ἃ  - , 

μηδ᾽ ὁτε τοσοῦτον ἀχϑος ἐπ΄ ἐμαυτῷ φέρων, 
}] Ἁ , Ε] , 

εἰ μὴ χαϑαιρῆσει τις, ἀποπαρδήσομαι; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

᾿ - ᾽ ΓΦ , , « ᾿ » “ 

μὴ δῆϑ'᾽, ἱχετεύω, τιλήν γ᾽ ὅταν μέλλω ᾿ξεμεῖν. 
1 ζ Ψ Αν)διομ]ιαπὶς υοἱ. Π- ιν 

10 
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ΞΑΝΘΙᾺΣ 
τί δῆτ᾽ ἔὸ ᾿ ταῦτα τὰ σχεξύη φέρειν ἣτ᾽ ἔδει μὲ ταῦτα τὰ σχεύη φέρειν, 
εἴπερ ποιήσω μηδὲν ὡν7τερ Φρύνιχος 

» « - ᾿ ΄ 3 , εἴωϑε ποιεῖν χαὶ “ύχις χἀμειιψίας; 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

΄, ΄, φ [4 3) Ν { , 

10 μή νυν ποιήσης᾽ ὡς ἐγὼ ϑεώμενος, 
“ , -»" νυν 

ὅταν τι τούτων τῶν σοφισμάτων ἴδω, 
τι: 3... ὦ. » ΄, 2 ,ὔ 

χιλεῖν ἢ νιαυτῷ ττρεσβύτερος ἀπέρχομαι. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

»}} ν ᾿, ἌΒ.Ὁ Ἔ , {τ , 

ὦ τρισχαχοδαίμων ἀρ ὃ τράχηλος οὑτοσί, 
Ἁ «“ ωλ ᾿ Ἂς. ᾿ , 2 τ -" 

50 ὁτι ϑλίβεται μέν, τὸ δὲ γέλοιον οὐχ ἐρῶ. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

5 ΕῚ ΄“, 3 ᾿ κ ν ᾿"ι 

εἰς οὐχ υβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ πολλὴ τρυφὴ, 
Ὁ, ἀν ΚΣ Ὁ. »" ᾿" ἈᾺ ’ ἘΝ τ' , 

ον ἐγὼ μὲν ὧν “Ζιόνυσος υἱὸς Σταμνίου 
2 Ν ,"- - - 5) - 

αὐτὸς βαδίζω καὶ πονῶ, τοῦτον δ᾽ ὀχῶ, 
[4 Χ » ΦΊΨΘΌΡ τὴρ ΄ 

ἵνα μὴ ταλαιχεωροῖτο μηδ᾽ ἄχϑος φέροι; 
ὭΣ ᾿, ΞΑΝΘΙΑΣ 

25 οὐ γὰρ φέρω γω: 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

- , ν “ 9} ἘΞῚ - 

πῶς φέρεις γὰρ ὃς γ᾽ ὀχεῖ; 
ΞΑΝΘΊΑΣ 

φέρων γε ταυτί. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

τίνα τρόπον; 
ΞΑΝΘΙΟΣ 

᾿, ΄ 

βαρέως πανυ. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

᾿) " ΄ “ω9. ἃ Ν , 2 , 

οὐὔχουν τὸ βάρος τοῦϑ᾽ ὃ σὺ φέρεις ονος φέρει; 

ΞΑΝΘΊΑΣ 
2 - 3 ἴκἢ 2 , ν δ ΄ ν δὴ ΄ , οὐ δῆϑ᾽ ὃ γ᾽ ἔχω ᾿γὼ χαὶ φέρω μὰ τὸν 46 οὐ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
- Ν ᾿, φ, 7 ἘΥ Ν ς ΡΊΑ - ,’ , 

“πῶς γὰρ φέρεις, ὃς γ᾽ αὑτὸς ὑφ᾽ ἑτέρου φέρει; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

2 πέδον ἴδ ἀξ 3 , 
80 οὐχ οἱδ᾽" ὃ δ᾽ ὠμος οὑτοσὶ πιέζεται. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
Ν 7 ΕῚ 2 .Ν ν 2» 2 ΄ ΤΡ. - σὺ δ᾽ οὖν ἐπειδὴ τὸν ὄνον οὐ φής σ᾽ ὠφελεῖν, 

.) - , ᾿) Ἀ , Ρ᾿ ’, , 

ἐν τῷ μέρει σὺ τὸν ὄνον ἀράμενος φέρε. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

οἴμιοι χαχοδαέίμιων" τέ γὰρ ἐγὼ οὐχ ἐναυμάχουν; 
» , ᾿ τ 

τἂν σὲ κωχύειν ἂν ἐχέλευον μαχρά. 
] -- 

Ἔ ΄ ᾿ γ “ - ῃ 
1|} σκευὴ φερουσ ἑκάστοτ᾽ ἐν τ7) κωπῳδία. 

͵ ͵ . . 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
, - Ἢ . 2 Ν » ΄ 

χατάβα ττανοῦργξ. καὶ γὰρ ἔγγυς τῆς ϑυρας 

ἤδη βαδίζων εἰμὶ τῆσδ᾽, οἵ τιρῶτά μὲ 
, ΄ Υ -» 2 ᾽, - 

ἔδει τραπέσϑαι. παιδίον, παῖ, ἡμέ, παῖ. 
ΗΡΑΚΛῊΣ 

τίς τὴν ϑύραν ἐπάταξεν; ὡς χενταυριχῶς 
΄ “ , ᾿ ὙΞΣ 

ἐνήλαϑ᾽ ὅστις" εἰπέ μοι τουτὶ τί ἣν; 
᾿ ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
Ὁ σπταϊο:- 

᾿ ἙΛΝΘΙΑΣ 
Ἂ Ὁ τί ἔστιν; 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
οὐχ ἐνεϑυμήϑης; 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
τὸ τῇ; 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ς ’ 3.5» ὡς σφόδρα μ᾽ ἔδεισε. 

ΞΑΝΘΙᾺΣ 
γὴ “ία μὴ μαίνοιό γε. 

ΗΡΑΚΔΛΗΣ 
οὔ τοι μὰ τὴν “ἤμητρα δύναμαι μὴ γελᾶν" 
καίτοι δάχνω γ᾽ ἐμαυτόν" ἀλλ᾽ ὅμως γελῶ. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ὦ δαιμόνιε πρόσελϑε᾽ δέομαι γάρ τί σου. 

ἨΡΑΚΛῊΗΣ 
ἀλλ᾽ οὐχ οἷός τ᾽ εἴμ ἀποσοβῆσαι τὸν γέλων 
ὁρῶν λεοντῆν ἐπὶ χροχωτῷ χειμέγην. 
τίς ὃ νοῦς; τί χόϑορνος καὶ ῥόπαλον ξυνηλϑέτην; 

- - 7 ’ 

ποῖ γῆς ἀπεδήμεις; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἐπεβάτευον Κλεισϑένει. 

, ΗΡΑΚΛΗΣ 
χἀναυμάχησας; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
χαὶ κατεδύσαμέν γε ναῦς 

- ’ »ν , ἥδ τος 
τῶν πολεμίων ἢ δώδεχ᾽ ἢ τρεισχαίδεχα. 

ἩΡΑΚΛῊΣ 
σφώ; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
, κ᾿ ᾿' ἃ 

νὴ τὸν “ἰπόλλω. 
ΗΡΑΚΛῊΣ 

δ Ἂν κἡ 
χᾷτ᾽ ἔγωγ 2 

12." 

,)"- ᾿ 

ἐξηγρομὴ}. 

179 

90 

40 

40 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
χαὶ δῆτ᾽ ἐπὶ τῆς νεὼς ἀναγιγνώσχοντέ μοι 

Ν 2 ἣν [2 δ ΞῚ Ἁ 25 , ’ 

τὴν νδρομέδαν πρὸς ἐμαυτὸν ἐξαίφνης πτόϑος 
τὴν χαρδίαν ἐπάταξε τεῶς οἴει σφόδρα. 

' ΠΡΑΚΛῊΣ 
δῦ σόϑος; πόσος τις; 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
μιχρὸς ἡλίχος Μόλων. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

γυναιχός; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

2 Ξ 3) 

οὐ δῆτ΄. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 
ἀλλὰ παιδός; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ : 

οὐδαμῶς. 
σας. ἨΡΑΚΛῊΣ 

’ 

ἀλλ᾽ ἀνδρός; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἀτταταῖ. 

ἩΡΑΚΛῊΗΣ 
ξυνεγένου Κλεισϑένει; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
δ γον ῶν , 7 δδέλ 5} 2 ᾿ ὙΔῚΣ 2» ἀν αυθιοῦ τἢ 

μὴ σχῶττέ μ᾽ ὠδέλφ᾽" οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἔχω χαχῶς 
τοιοῦτος Ἱμερός μὲ διαλυμαίνεται. 

ΠΡΑΚΛῊΣ 
600 σοῖός τις ὠδελφίδιον; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
οὐχ ἔχω φράσαι. 

«“ , 2 -» » 

ὅμως γε μέντοι σοι δι᾿ αἰνιγμῶν ἐρῶ. 
. 8.5 ΠΣ 3 , » 
ἤδη ποτ᾽ ἐπεϑύμησας ἐξαίφνης ἔτνους; 

ΠΡΑΚΛῊΣ 
ἔτνους; βαβαιάξ, μυριάχις γ᾽ ἐν τῷ βίῳ. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ΡΣ. ἐχὃ ὃ ἜΣ, ν κ 5Ν᾽ Ὁ χυν ΄ ς 
ἀρ ἐχδιδάσχω τὸ σαφὲς ἢ τέρᾳ φράσω; 

ΠΡΑΚΛῊΗΣ 
Ἁ » ΕῚ ,ὔ Ν 

θῦ μὴ δῆτα περὶ ἔτνους γε΄ σ“τάνυ γὰρ μανϑάγω. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

Ν ,ὔ » ΄ 

τοιουτοσὶ τοίνυν μὲ δαρδαπτει πόϑος 
Εὐριπίδου. 

ΠΡΑΚΛΗΣ 
χαὶ ταῦτα τοῦ τεϑνηχότος; 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
7 , , 3, δὰ , ὙΦ , ᾿ . ᾿: 

χοὐδείς γέ μ᾽ ἂν πείσειεν ἀνϑρώπιων τὸ μὴ Οὐχ 
τὰ - Ἂ ἌΠ ιδιορ- 

ἐλϑεῖν ἐπ ἐχεῖνον. 

ΠΡΆΚΛΗΣ 
“; ᾽ «“ ’ 

σπότερον εἰς (δου χάτω; 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

᾿ - 2 γ ᾽, Ψ “γ ΕΣ ΄ ΝΣ 

χαὶ νὴ “0 εἴ τί γ᾽ ἔστιν ἔτε χατωτέρω. τὸ 
ΠΡΑΚΛΗΣ 

" ΄, 

τί βουλόμενος; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

δέομαι στοιητοῦ δεξιοῦ. 
« ᾿" .) 4. Ὁ "ΦΥ͂, . .2) 5» ΄ 

οἱ μὲν γὰρ οὐχέτ᾽ εἰσίν, οἱ δ᾽ ὀντὲς καχοί. 
ἩΡΑΚΛΗΣ 

, ᾽ ᾿Ὶ ϑἷ - - 

τί δ᾽; οὐκ Ιοφῶν ζῇ; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

τοῦτο γάρ τοι χαὶ μόνον 
ἯΡ .5 κ ν 2 ωΩ ΕῚ ᾿ κεἰ, 95 5} ε 
ἔτ᾽ ἐστὶ λοιπὸν ἀγαϑόν, εἰ καὶ τοῦτ᾽ ρα 

γ . ἌΝ αν 30» 2) 92) ἄν “ἸῺ ὧ Ξ, Ν 

οὐ γὰρ σάφ᾽ οἶδ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦϑ' ὅπως ἐχει. 7Ὁ 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΘΡΕΊτος ὅν. τος ; μὰν Ἀγ. 15 ᾽ , εἶτ᾽ οὐ Σοφοχλέα τιρότερον ὄντ᾽ Βυριπίδου 
, ΡΥ », Ἢ πΠῚ τΣ εὐνὰς ΟῚ 

μέλλεις ἀνἄγειν, εἴπτερ γ᾽ ἐχεῖϑεν δεῖ σ᾽ ἀγειν; 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

2 , 5.Ὰ 23 - 3 2 μ᾿ ΔΌΣ. Ν ΄ 
οὐ χιρίν γ᾽ ἂν Ιοφρῶντ᾽, ἀπολαβὼν αὕτον μόνον, 
2 ΄, ς - ’, ἄνευ Σοφοχλέους ὃ τι τιοιεῖ χωδωνίσω. 
χἄλλως ὃ μέν γ᾽ Εὐριπίδης ττανοῦ ἢ : ς ὃ μέν γ᾽ Εὐριπίδης πανοῦργος ὧν 80 

᾽Ὰ - αν ὦ , ΄ 

χἂν ξυναπτοδρᾶναι δεῦρ᾽ ἐπιχειρήσειέ μοι" 
.«“ ΟἿ γ᾽ , 3 ἘΞ 

ὃ δ᾽ εὔχολος μὲν ἐνθάδ᾽ εὔχολος δ᾽ ἐχεῖ. 
ΠΡΆΚΛΗΣ 

2 ΄ ὦ, 2 

ἀιγάϑων δὲ ποῦ ᾿σϑ᾽; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ς 3 7 ᾽ ’ 2 ΕΣ 

ὅπου στ΄; ἀπολιπών μ' οἴχεται, 
}) ΑἹ ᾿ ἣ , - ΄, 

ἀγαϑὸς ποιητὴς χαὶ ποϑεινὸς τοῖς φίλοις. 

ΗΡΑΚΛῊΣ 
« - ς γχιοῖ γῆς ὃ τλήμων; 80 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
2) ’ ᾿ 

ἐς μαχάρων εὐωχίαν. 
ἩΡΑΚΛΗΣ 

ς "--ἢ ᾿ 

ὃ δὲ Ξενοχλέης; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

) , ἐξόλοιτο νὴ Δία. 



182 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΘΟΘΥΣ 

ἩΡΑΚΛῊΗΣ 
Πυϑάγγελος δέ; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ΞΑΝΘΙᾺΣ 
σιερὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος 

ἐπιτριβομένου τὸν ὦμον οὑτωσὶ σφόδρα. 
ἩΡΑΚΛῊΣ 

» [4 5. ΣΙ ΣΝ ΟΜ ὩΘῚ πὶ ’ 

οὔχουν ἕτερ ἔστ ἐνταῦϑα μειραχύλλια 
90 τραγῳδίας τιοιοῦντα; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
- ὉΝ ΄ 

συλεῖν ἢ) μύρια, 

Μὐριίδου τελεῖν ἢ σταδίῳ λαλίστερα. 
2 ΓΑ ἘΣΘ Σ Ὁ ὃς, τῆς κὶ " ΄ 
ἐπιφυλλίδες ταῦτ᾽ ἐστὶ χαὶ στωμύλματα, 

χελιδόνων μουσεῖα, λωβηταὶ τέχνης, 
«ει - ῶ ΤΣ ΒᾺῚ ’ Ν 7 

ἃ φροῦδα ϑᾶττον, ἣν μόνον χορὸν λάβη, 
“ : , -- ἽΝ 

9ῦ αήταξ προσουρήσαντα τῇ τραγῳδίᾳ. 
γόνιμον δὲ ποιητὴν ἂν οὐχ εὕροις ἔτι 

-» , -" - 

ζητῶν ἄν, ὅστις ῥῆμα γενναῖον λάχοι. 

᾿ ἩΡΑΚΛΗΣ 
σῶς γόνιμον; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
.ςφν ΄ « , 

ὠδὲ γόνιμον, ὅστις φϑέγξεται 
τοιουτονέ τι τιαραχεχινδυγνευ μένον, 

100 αἰϑέρα Διὸς δωμάτιον, ἢ χρόνου πόδα, 
ὟΝ ΄ ᾿ 2 Ὁ 7 ὙνΤῸν αϑς - 
ἢ φρένα μὲν οὐχ ἐϑέλουσαν ὀμόσαι χαϑ' ἱερῶν, 

- 2 ΄ Μ - ’ 

γλῶτταν δ᾽ ἐπιορχήσασαν ἰδίᾳ τῆς φρενός. 
ἩΡΑΚΛΗ͂Σ 

δὴ Ἀ Ἂν Ὧν , 

σὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέσχει; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
μαλλὰ πλεῖν ἢ μαίνομαι. 

' ἩΡΑΚΛΗ͂Σ 
Ὁ ν ΄ , 3. Ὁ. ΄ ς Ν . - 
ἢ μὴν χόβαλα γ᾽ ἐστίν, ὡς καὶ σοὶ δοχεῖ. 

: ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ν᾿ Α τι. ΕΣ "πὸ ΕΣ " ὟΣ δ ν 

10ῦ μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν" ἔχεις γὰρ οἰχίαν. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

χαὶ μὴν ἀτεχνῶς γε τταμτιόνηρα φαίνεται. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

δειπνεῖν μὲ δίδασχε. 
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ἘΑΝΘΙΑΣ 

χερὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ϑ “ ΄ ν " ΕἾ 

ἀλλ᾽ ὡνπερ ἕνεχα τήνδε τὴν σχευὴν: ἔχων 
ἦλθον κατὰ σὴν μίμησιν, ἵνα μοι τοὺς ξένους 

τοὺς σοὺς φράσειας, εἰ δεοίμην, οἷσι σὺ 110 
“Ω9 ᾿Ξ " , 

ἔχρω τόϑ᾽, ἡνίχ᾽ ἤλϑες ἐπὶ τὸν χέρβερον, 
᾿ ΄, ΄ ΄ 2 ΄η 

τούτους φράσον μοι, λιμένας ἀρτοϊιώλεα 
πορνεῖ ἀνατταύλας ἐχτροτὰς χρήνας ὁδοὺς 

᾿ Ρ “ 
σεόλεις διαίτας τεανδοχευτρίας, ὕπου 

χύρεις ὀλίγιεστοι. 
᾿ ΞΑΝΘΙΑΣ 

Φ Ν - "3 3 ἐπ ὴ Ξ'. 

σερὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 11 
ΗΡΑΚΛῊΗΣ 

ὠ σχέτλιε τολμήσεις γὰρ ἰέναι χαὶ σὺ γε; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

μηδὲν ἔτι πιρὸς ταῦτ᾽, ἀλλὰ φράζε τῶν ὁδῶν 
“ ΄ 3. 5 ε, ὩΣ υ ὦ , ιν 
πῃ τάχιστ᾽ ἀφιξόμεϑ᾽ εἰς ἄδου χάτω 

᾿ ᾿ ΄ { τ᾿ ΚΕ », π- ν ΄ ΣΎ, 

χαὶ μήτε ϑερμὴν μήτ᾽ ἄγαν ψυχρὰν φράσῃς. 
ΗΡΑΚΛΗΣ 

΄ 9,9. 3 2 - ΄, , ᾿, 

φέρε δὴ τίν᾽ αὐτῶν σοι φράσω πρώτην; τίνα; 190 
, 2 , ΄ μία μὲν γὰρ ἔστιν ἀπτὸ χάλω χαὶ ϑρανίου, 

χρεμάσαντι σαυτόν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
χεαῦε, τινιγηρὰν λέγεις. 
ΗΡΆΚΛΗΣ 

γλλ᾽ » ] τὶς δ ἘΝ Ξ ᾿ ΄ 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἀτραπὸς ξύντομος τετριμμένη 
ς ΡΥ ΤΟΣ 
ἡ διὰ ϑυΐας. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἀρα χώνειον λέγεις; 

ἩΡΆΚΔΗΣ 
μάλιστά γε. 13 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ψυχραᾶν γε καὶ δυσχείμερον" 

} Ἁ ᾿) } ’ , 

εὐϑδὺς γὰρ ἀποηεήγνυσι ταἀντιχνήμια. 
ἩΗἩΡΑΚΛῊΣ 

βούλει χατάντη χαὶ ταχεῖαν σοι φράσω; 
' ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
Ἀ Ἀ »} ς » Α ἵν » 

γὴ τὸν “]1{ ὡς ὄντος γε μὴ βαδιστιχοῦ. 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ῶ , 2 Ξ ΄, 

χαϑέρπυσόν νυν ἕς Κεραμεικῦν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ ᾿ 

εἶτα τί; 
ἩΡΑΚΛΗΣ 

2 ἝΝ 2 ᾿ Ν ᾽ " ε , 

ἀναβὰς ἐπὶ τὸν πύργον τὸν ὑψηλὸν 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ ἈΠΕ ΣΣ 

τί δρῶ; 
ἩΡΑΚΛΗΣ 

ἀφιεμένην τὴν λαμιπάδ᾽ ἐντεῦϑεν ϑεῶ, 
51} Ψ, ὮΦ Ν - ἘΦ , 

χαπεειτ᾽ ἐπειδὰν φῶσιν οἱ ϑεώμενγοι 
εἶναι, τόϑ'᾽ εἶναι χαὶ σὺ σαυτόν. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ποῖ; 

ΗΡΑΚΛῊΣ 
χάτω. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἀλλ᾽ ἀπολέσαιμι᾽ ἂν ἐγκεφάλου ϑρίω δύο. 
οὐχ ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην. 

ἩΡΑΚΛΗΣ 
τί δαί; 

' ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
“ Ν ΄ - 

ἡνττερ σὺ τότε κατῆλϑες. 
ΠΡΑΚΛΗΣ 

ἀλλ᾽ ὃ πλοῦς πολύς. 
Ν ᾿ , ΄, 4, ΄ εὐθὺς γὰρ ἐπὶ λίμνην μεγάλην ἤξεις πάνυ 

ἄβυσσον. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

εἶτα πῶς περαιωϑήσομαι; 
ΗΡΆΚΛΗΣ 

ἐν πλοιαρίῳ τυγννουτῳέ σ᾽ ἀνὴρ γέρων 
γαύτης διάξει δύ᾽ ὀβολὼ μισϑὸν λαβών. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

τ εν Ὁ ἊΝ ς ’ ’ - Ἁ ’ ἵ 

ὡς μέγα δύνασθϑον πανταχοῦ τὼ δύ᾽ ὀβολώ. 

γῶς ἠλϑέτην χἀχεῖσε; 
ἩΡΑΚΛΗ͂Σ 

, 

Θησεὺς ἤγαγεν. 
᾿ “,.»ᾷΑ0ωὴηχχ ὺν Χ »}) ὉΓ , μετὰ ταῦτ᾽ ὄφεις καὶ ϑηρί ὄψει μυρία 

δεινότατα. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

μή μ᾽ ἔχπληττε μηδὲ δειμάτου" 

οὐ γάρ μ᾿ ἀποτρέψεις. 
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ἩΡΑΚΛΗΣ 

εἶτα βόρβορον ττολὺν 
χαὶ σχῶρ ἀείνων" ἐν δὲ τούτῳ χειμένους, 
εἴ πτου ξένον τις ἠἡδίχησε πώποτε, 

-Ρ - 2 ΄ ς ,ὕ 

ἢ παῖδα βινῶν τἀργύριον ὑφείλετο, 
, , .] ΄ 

ἢ μητέρ᾽ ἠλόησεν, ἢ πατρὸς γνάϑον 
΄ Ρ Ρὶ Ἃ “ 

ἐπάταξεν, ἢ ᾿πίορχον ὄρχον ὠὦμοσεν, 
ὟΝ , ς.- 28 , 

ῃ Μορσίμου τις ῥῆσιν ἑξεγραιματο. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
γὴ τοὺς ϑεοὺς ἐχρῆν γε πρὸς τούτοισι κεὶ 
τὴν πυρρίχην τις ἔμαϑε τὴν Κινησίου. 

ἩΡΑΚΛῊΣ 
ἐντεῦϑεν αὐλῶν τίς σε περίεισιν πγοή, 

- ΄ ς ΄, 

ὄψει τε φῶς χάλλιστον ὥσπερ ἐνθαδί, 
χαὶ μυρρινῶνας χαὶ ϑιάσους εὐδαίμονας 

ἀνδρῶν γυναιχῶν χαὶ χρότον χειρῶν ττολύν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

οὗτοι δὲ δὴ τίνες εἰσίν; 
ἩΡΑΚΛΗ͂Σ 

οἱ μεμυημένοι, 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

ν ,.ὦ γον] ν » 57 ΕΣ ΄, 

γὴ τὸν 40 ἐγὼ γοῦν ὄνος ἄγων μυστήρια. 
32 , - ᾿ , 

ἀτὰρ οὐ χαϑέξω ταῦτα τὸν τιλείω χρόνον. 
ἩΡΑΚΛΗ͂Σ 

[σ᾿ ΄ 53.τιξ ΣΦ,’ ΜΝ ἡ ον , οἵ σοι φράσουσ ἁπαξάπανϑ' ὧν ἂν δέῃ. 
τ: , . . 

οὗτοι γὰρ ἐγγύτατα παρ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδὸν 
2 - - Ὶ ΄ - ΄, 

ἐπὶ ταῖσι τοῦ Πλούτωνος οἰχοῦσιν ϑύραις. 
᾿ - ΄ ἘΠ , 

χαὶ χαῖρε ττόλλ᾽ ὠδελφέ. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

γὴ Δία καὶ σύ γε 
᾿ΕΝ . , Ε ’ 
ὑγίαινε. σὺ δὲ τὰ στρώματ᾽ αὖὐϑις λάμβανε. 

ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 
πρὶν χαὶ χαταϑέσϑαι; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
χαὶ ταχέως μέντοι πάνυ. 

ΞΑΝΘΙᾺΣ 
᾿ »Ω ΄ ἥ ’ὔ 

μὴ δῆϑ', ἱκετεύω σ᾽, ἀλλὰ μίσϑωσαίέ τινα. 

Ὁ » ᾽ -Ὁ“ ΓῸΣ δΟῚ ιι}»ν»», 
τον ἐκφρερομενῶν, οστιεβ ἔπι τοὺυτ ἔρχεται. 

100 
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ἈΓΡΙΕΣΒΟΙΦ, ΝΘ Σ 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ΕΝ ΨῚ Ἁ «“ 

ἐὰν δὲ μὴ εὐρω; 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

΄ Ὁ) 

τότε μ᾽ ἄγειν. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

χαλῶς λέγεις. 

χαὶ γάρ τιν᾽ ἐχφέρουσιν οὑτοιὶ νεχρόν. 
οὗτος, σὲ λέγω μέντοι, σὲ τὸν τεϑνηχότα" 
3 9 9 "" Ἔ ͵ 5} 2 ὃ ΄ ν 

ἄνϑρωπε βούλει σχευάρι᾽ εἰς (δου φέρειν; 
ΝΈΚΡΟΣ 

ΨΌΘΕΟΝ ΣΡ, 

πόσ᾽ ἄττα; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ταυτί. 
ΝΈΚΡΟΣ 
΄ δ ἜΝ, - 

δύο δραχμὰς μισϑὸν τελεῖς; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

, } μὰ «0 ἀλλ᾽ ἔλαττον. 
ΝΈΚΡΟΣ 

ς ΄ 2 Ὁ τὶ - ς - 

ὑχταάγεϑ' ὑμεῖς τῆς ὁδοῦ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
2 ΄, ΟἽ ΄ 2 ᾽ν ξ τὸ , 

ἀνάμεινον ὁ δαιμόνι᾽, ξὰν ξυμβῶ τί σοι. 
ΝΈΚΡΟΣ 

΄ ΄ ν ΄ Ν 

εἰ μὴ χαταϑήσεις δύο δραχμάς, μὴ διαλέγου. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

λάβ᾽ ἐννέ᾽ ὀβολούς. 
ΝΈΚΡΟΣ 
3) , ΄ 

ἀναβιῴὴην νυν 7τάλιν. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

ς ᾿ ς ΄ Ξ 2 ΒΝ] "δρςν 

ὡς σειινὸς ὃ χατάρατος᾽ οὐχ οἰμώξεται; 
2 " - 

ἐγὼ βαδιοῦμαι. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

χρηστὸς εἶ χαὶ γεννάδας. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

, τουτὶ τί ἔστι; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

- ΄ Ἁ , 

τοῦτο; λίμνη νὴ 4“ ία 
«“ ΞῚ Ἀ «" ΡΣ Α ὌΝ Ἂ Δ -» 

αὕτη στὶν ἣν ἔφραζε, χαὶ πλοῖόν γ᾽ ὁρω. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

᾿ Ξ , - ς ᾿ 
γὴ τὸν Ποσειδῶ χᾶστι γ᾽ ὃ Χάρων οὑτοσί. 

χωρῶμεν ἐπὶ τὸ πλοῖον. ΧΑΡΩΝ ὠὸπ παραβαλοῦ. 
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ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ἈΞ ΕἸ , -- Υ σι, ᾿- ΟΣ ΄ 

χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων, χαῖρ᾽ ὦ Χάρων. 
ΧΑΡΩΝ -᾿ 

τίς εἰς ἀναπαύλας ἐχ χαχῶν χαὶ πραγμάτων; 
τίς ἐς τὸ λήϑης πεδίον, ἢ ̓ς ὄχνου τελοχάς, 
“0 " , Ὰ 2 τ: νυ ἧς, Ἁ ’ 

ἢ ς κερβερίους, ἢ ς κόραχας, ἢ πὶ τάρταρον; 
Ἂ ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ἐγώ. 

ΧΑΡΩΝ 
, 2 

ταχέως ἕμβαινε. 
ΔΙΟΧΝΥ͂ΣΟΣ 

ποῖ σχήσειν δοχεῖς; 
ἐς χόραχας ὄντως; 

ΧΆΡΩΝ 
ναὶ μὰ “ία σοῦ γ᾽ οὕνεχα. 

ἔμβαινε δή. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

σπαῖ δεῦρο. 
ΧΆΡΩΝ 

δοῦλον οὐχ ἄγω, 
εἶ μὴ νενανμάχηχε τὴν περὶ τῶν χρεῶν. 

ἘΛΝΘΙΑΣ 
. , ,2 ἘΝ 3543 ν»» 2 υ - 

μὰ τὸν 40 οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἔτυχον ὀφϑαλμιῶν. 
ΧΑΡΩΝ 

γ ΄ - 3 ᾿ ᾿ 

οὐχουν περιϑρέξει δῆτα τὴν λίμνην χύχλῳ; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

-" δ Ρ᾿ -» 

σοῦ δῆτ᾽ ἀναμενῶ; 
ΧΑΡΩΝ 

᾿ ᾿ 5, ’, , 

παρὰ τὸν αὐὑαίνου λίϑον 
- 2 ’, 

ἐπὶ ταῖς ἀναπαύλαις. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
μανϑάνεις; 

ΞΑΝΘΙΑΣ ᾿ : 
πᾶνυ μανϑάνω. 

ΡΩ ᾿ -»" , οὺ τὰ ’ 

οἴμοι καχοδαίμων, τῷ ξυνέτυχον ἐξιών; 
ΧΑΡΩΝ 

’ -᾿ π Ἁ ’ ΕΣ » “εὖ , 

χαϑιζ ἐπὶ χώπην. εἴ τις ἔτι πλεῖ, σπευδέτω. 
τ - 

οὗτος τί ποιεῖς; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ο΄ - , )» ἂν ἡΝ 

0 τι ποιῶ; τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
ΩΣ ΡῚ Ἑ , ᾿ ΄ 
ἵζω ᾽πὶ κώπην, οὗπτερ ἐκέλευές μὲ σύ; 

190 



200 

τῷ Θ ῷι 

τ ἘΝ φ 

τῷ -- ὧι 

220 

188 ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 

ΧΑΡΩΝ 
οὔχουν χαϑεδεῖ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ γάστρων; 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
᾿Ὶ ’ 

ἰδού. 
ΧΆΡΩΝ 

ΒΕ - Ν - 2 - 

οὔχουν προβαλεῖ τὼ χεῖρε χαχτενγεῖς; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

2 ΄ 

ἰδού. 
ΧΑΡΩΝ 

οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων ἀλλ᾽ ἀντιβὰς 
ἐλᾷς προϑύμως; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
χᾷτα πιῶς δυνήσομαι 

ΒΡ γ { Ἄν ΕΓ. 2 7. 

ἄπειρος ἀϑαλάττωτος ἀσαλαμίνιος 
ὟΝ Ὁ ΡΨ, Γ 

ὧν εἰτ΄ ἐλαύνειν; 
ΧΑΡΩΝ 

ῥᾷστ᾽" ἀχούσει γὰρ μέλη 
ΓᾺ ἊΝ , [4 

χάλλισι᾽, ἐπειδὰν ἐμβάλῃς ἅπαξ, 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

τίνων; 
ΧΑΡΩΝ 

βατραχοχύχνων ϑαυμαστά. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

, ν ) 

καταχέλευε δή. 
᾿ Ε ΧΆΡΩΝ 
τς δὰ ᾿ ἢ, Ὁ 

ὦ ὀπὸὺτι ὦ ὀπόπσ'. 
ΒΑΤΡΑΧΟΙ 

βοεχεχεχὲξ χοὰξ χοαξ, 

βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

λιμναῖα χρηνῶν τέχνα, 
, ς-᾿ 

ξύναυλον ὕμνων βοὰν 
΄ 2 “ Ν 2 ΝΛ 

φϑεγξώμεϑ', εὔγηρυν ἐμὰν ἀοιδᾶν, 
χοὰξ χοάξ, 
« 2 Ν , 

ἣν ἀμφὶ νυσήιον 
“Πὸς “Πὠνυσον ἐν 

λίμναισιν ἰαχήσαμεν, 
ζει » δ ς , 

ἡνίχ ὃ χραιπαλόχωμος 
τοῖς ἱεροῖσι χύτροισι 

- 7 - , 

χωρεῖ χατ᾽ ἐμὸν τέμενος λαῶν ὄχλος. 
βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοαξ. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
2 Ν ΄ Ψ ὅν - 2 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἀλγεῖν ἄρχομαι 
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τὸν ὄρρον ὦ χοὰξ χοάξ'" 
“ - χῳ "2 γ) 23 φὁν , ἡ 

ὑμῖν δ᾽ ἴσως οὐδὲν μέλει. 
ΒΑΤΡΑΧΟΙ 

βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

ἀλλ᾽ ἐξόλοισϑ᾽ αὐτῷ χοάξ' 
οὐδὲν γάρ ἐστ᾽ ἄλλ᾽ ἢ χοάξ. 

ΒΑΤΡΑΧΟΙ 
εἰχότως γ᾽ ὦ πολλὰ πράττων. 
ΡῚ Μ' » ΡῚ ᾿ξ Ρ , - 

ἐμὲ γὰρ ἔστερξαν εὐλυροί τε Μοῦσαι 
᾿ , " «ς , { ,"» Ξ 

χαὶ χεροβάτας Πὰν ὁ χαλαμόφϑογγα παίζων 

σεροσεχτιτέρπτεται δ᾽ ὃ φορμιχτὰς “πτόλλων, 
ἕνεχα δόναχος, ὃν ὑπολύριον 
ἔνυδρον ἐν λίμναις τρέφω. 
βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ἐγὼ δὲ φλυχταίνας γ᾽ ἔχω, 
χὠ πρωχτὸς ἰδίει τεάλαι, 
ΡΟΣ 3." μὧἷνξ ὃ, ΣἸΞΕΙ͂ΘΣ, 2 - 
κάτ αὐτίκ ἔγχυψας ξἕρεῖ 

; ΒΑΤΡΑΧΟῚ 
ἘΣ ΣΙ ΡΞ βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
τς Ὁ ἜΣ υ " ᾿ 

ἀλλ᾽ ὦ φιλῳδὸν γένος 
παύσασϑε. 

: ΒΑΤΡΑΧΟΙ 

μᾶλλον μὲν οὖν 
΄ 7 ΄ 

φϑεγξόμεσϑ', εἰ δή ποτ᾽ εὐ-- 
ηλίοις ἐν ἁμέραισιν 
ἡλάμεσϑα διὰ κυπείρου 
χαὶ φλέω, χαίροντες φδῆς 

’, , 

στολυχολύμβοισιν μέλεσσιν, 
ὟᾺ Ν ΄ , 

ἢ “΄ὸς φεύγοντες δμιβρον 
ἔνυδρον ἐν βυϑῷ χορείαν 
αἰόλαν ἐφϑεγξάμεσθϑα 
σπομφολυγοπαφλάσμασιν. 
βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
πο ἐπ δου, “ἢ ο βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

τουτὶ τιαρ᾽ ὑμῶν λαμβάνω. 
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ΒΑΤΡΑΧΟΙ 
δεινά τἄρα τιεισόμεσϑα. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
δεινότερα δ᾽ ἔγωγ᾽, ἐλαύνων 
εἰ διαρραγήσομαι. 

ΒΑΤΡΑΧΟῚ 
βροεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
οἰμώζετ᾽" οὐ γάρ μοι μέλει. 

ΒΑΤΡΑΧΟῚ 
ἀλλὰ μὴν χεχραξόμεσϑά γ᾽ 
ὁπόσον ἡ φάρυγξ ἂν ἡμῶν 
χανδάνῃ δι᾿ ἡμέρας, 

βροεχεχεχὲξ χοὰξ κοάξ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
βοεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

τούτῳ γὰρ οὐ νιχήσετε. 
ΒΑΤΡΑΧΟΙ 

οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὺ πάντως. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

οὐδέχεοτε" χεχράξομαι γὰρ 
χἂν δέῃ δι᾿ ἡμέρας 
βοεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ, 
ἕως ἂν ὑμῶν ἐπιχρατήσω τοῦ χοάξ, 
βροεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ἔμελλον ἄρα παύσειν ποϑ'᾽ ὑμᾶς τοῦ χοάξ. 
ΧΑΡΩΝ 

ὦ παῦε παῦε, πταραβαλοῦ τῷ κωπίῳ. 
ἔχβαιν᾽, ἀπόδος τὸν ναῦλον. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ἔχε δὴ τωβολώ. 

ὁ Ξανϑίας. ποῦ Ξανϑίας; ἢ Ξανϑία. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

ἰαῦ. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

βάδιζε δεῦρο. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

χαῖρ᾽ ὦ δέσποτα. 



ΒΑΤΡΑΧΟΙ 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
3 } Ὧ 2 

τί ἐστι τανταυϑί; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

΄ ϑ ΄ 

σχότος χαὶ βόρβορος. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

χατεῖδες οὖν τίου τοὺς πατραλοίας αὐτόϑι 
Ν ς - 

χαὶ τοὺς ἑπιόρχους, οὺς ἔλεγεν ἡμεῖν; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

σὺ δ᾽ οὔ; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

μι ᾿ς »“} ᾿" , Σ, οἷς “- 

γὴ τὸν Ποσειδῶ 'γωγε, χαὶ νυνί γ᾽ ὁρῶ. 
, Γ "Ὁ 
ἄγε δὴ τί δρῶμεν; 

ΞΑΝΘΙᾺΣ 
χπροϊέναι βέλτιστα νῷν, 

ς ζή ς ΄ 2 ᾿ τὰ Νὰ ξ " 
ως οὐὑτος ὁ τόπος ἔστιν οὐ τὰ ϑηρία 

τὰ δείν᾽ ἔφασχ᾽ ἐχεῖνος. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ς ΡῚ ΄ 

ὡς οἰμώξεται. 
2 Ἷ ᾿, γ: 

ἡλαζονεύεϑ᾽ ἵνα φοβηϑείην ἐγώ, 
εἰδώς μὲ μάχιμον ὄντα φιλοτιμούμενος. 

2 φν 5 ͵ « - ΄, τ 2 ς ς » 

οὐδὲν γὰρ᾽ οὕτω γαῦρόν ἐσϑ' ὡς Ἡραλχλῆς. 
- ν , ΄, Ν - ἐγὼ δέ γ᾽ εὐξαίμην ἂν ἐντυχεῖν τινι 

- ἡ, ΄ 9. ὃ ΄, - « - 

λαβεῖν τ΄ ἀγώνισμ᾽ ἄξιόν τι τῆς ὁδοῦ. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

Ἀ . ᾽ " ν ΕῚ ΄, ΄ , 

γὴ τὸν “ία χαὶ μὴν αἰσϑάνομαι ψόφου τινός. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
- «ὖ 3 

ποῦ ποῦ “στιν; 
ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 

γ."- 7 

ἐξοχεισϑεν. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ἐξόπισϑ᾽ ἴϑι. 

ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 
»Ὶ.42 , - ’ 

ἀλλ᾽ ἐστὶν ἐν τῷ πρόσϑε. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

πρόσϑε γυν ἴϑι. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

χαὶ μὴν ὁρῶ νὴ τὸν “ία ϑηρί γ μὴν ὁρῶ νὴ τὸν “ία ϑηρίον μέγα. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

ποῖον τι; Ἀ 

ΞΑΝΘΙᾺΣ 
δεινόν" «ταντοδαπὸν γοῦν γίγνεται 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
Ἀ ͵΄ - κι 2). 2 ΄ . 2 53 Η͂ 

ποτὲ μέν γε βοῦς, νυνὶ δ᾽ ὁρεύς, τιοτὲ ὃ αὖ γυνὴ 
ὑὡραιοτάτη τις. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ΕΞῈ ποῦ εν» 95 ΕΣ ΤῊ 

ποῦ ᾽στι; φέρ᾽ ἐπ᾽ αὑτὴν ἴω. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

, τ ’, ἍΝ ΄ 

ἀλλ᾽ οὐχέτ᾽ αὖ γυνή στιν, ἀλλ᾽ ἤδη κύων. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἔμστουσα τοίνυν ἐστί. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 
συρὶ γοῦν λάμπεται 

ἅπαν τὸ πρόσωπον. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
χαὶ σχέλος χαλχοῦν ἔχει; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

γὴ τὸν Ποσειδῶ, χαὶ βολίτινον ϑάτερον, 
σάφ᾽ ἴσϑι. 

ΔΙΟΧΝΥ͂ΣΟΣ 
-- νᾶ ΟΝ ἐ 

στοῖ δῆτ᾽ ἂν τραποίμην; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

- "} 58) δὴ 

χιοῖ ὃ ἐγὼ; 
ΔΙΟΧΝΥ͂ΣΟΣ 

« - ὃ "ἢ 7 2 ς 3 ἡ » -- 

ἱερεῦ διαφύλαξόν μ΄, ἵν ὦ σοι ξυμπότης. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

η , 3: ς , 

ἀπολούμεϑ᾽ ὠναξ Ἡράχλεις. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

2 ᾿) - 2 

οὐ μὴ χαλεῖς μ 
ἌΣ. 7 θω Ἢ ΄ ᾿ -Ξ .} ὠνθρωφ᾽, ἱκετεύω, μηδὲ χατερεῖς τοὔνομα. 

ΞΑΝΘΊΑΣ 
“«Πιόνυσε τοίνυν. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

τοῦτ᾽ ξϑ' ἧττον ϑατέρου. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

"2 φ »᾿ ; -" ἊΣ, Θ᾽ , ἴϑ᾽ ἥπερ ἔρχει. δεῦρο δεῦρ᾽ ὠ δέσποτα. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

, 2. »» 
τί δ᾽ ἔστι; 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
’, ΄ ΨΥ Χ ΄ 

ϑαάρρει" πᾶνε ἀγαϑὰ πεπραγάαμεν, 

ἔξεστί ϑ᾽ ὥσπερ Ἡγέλοχος ἡμῖν λέγειν" 
ἐχ χυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλῆν ὁρῶ. 
ἤμστουσα φρούδη. 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
χατόμοσον. 

ΞΑΝΘΙΣ 
γὴ τὸν Δία. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
χαῦϑις κατόμοσον. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ὁμοσον. 

ΞΑΝΘΙΑΣ Ὶ 
νὴ 4ία. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
γ ,η ς 32 , 2 2 " 2 , 

οἴμοι τάλας, ὡς ὠχρίασ᾽ αὑτὴν ἰδών. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

ςτφν " ᾿ ς , , ὁδὴὲ δὲ δείσας ὑπτερεπυρρίασέ σου. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

οἴμοι, ττόϑεν μοι τὰ καχὰ ταυτὶ προσέπεσεν; 
ΣΥΝ πὸ Ὁ Ὡὐ ἢ 5 ἈΕῚ ΄ 

τίν αἰτιάσομαι ϑεῶν μ᾽ ἀπολλύναι; 810 
3 ΄ , , ᾽Χ ΄ ΄Ὃο 

αἰϑέρα Διὸς δωμάτιον ἢ χρόνου πόδα; 
᾿ ἘΑΛΝΘΙΑΣ 

οὗτος. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

΄ Γ τί ἔστιν; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

οὐ χατήχουσας; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

τίνος; 
ν ΞΑΝΘΙΑΣ 

αὐλῶν πνοῆς. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

»» ξ , ’ ἔγωγε, καὶ δάδων γέ με 
᾿ Ζ ᾿ 

αὔρα τις εἰσέχνευσε μυστιχωτάτη. 
2.1 2 Α “ 9 2. , ἊΝ 

ἀλλ᾽ ἡρεμὶ πτήξαντες ἀχροασωμεϑα. 810 

᾿ ΧΟΡῸΣ 
37 3 Σ 7 

]Παχχ ὦ ᾿]αχχξ. 
γ  Υ τι; 
]αχχ ὦ 171αλχε. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
Αι; τοι τῇ 3. ἀπο ἰτέον ω᾽- ς , 

τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖν᾽ ὠ δέσπτοϑ'᾽" οἵ μεμυημένοι 
ἐνταῦϑά που τταίζουσιν, οὺς ἔφραζε νῷν. 

ἀδουσι γοῦν τὸν Ἴαχχον ὅνττερ “ιαγόρας. 820 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

2 - ᾿ , 

χαμοὶ δοχοῦσιν. ἡσυχίαν τοίνυν ἄγειν 

βέλετιστόν ἐστιν, ὡς ἂν εἰδῶμεν σαφῶς. 
Ανὐϊδίοριιανπὶς υοἱ. Π, 18 
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194 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΧΟΡῸΣ 
Ἴαχχ᾽ ὦ πολυτίμοις ἐν ἕδραις ἐνθάδε ναίων, 
Ἴαχχ᾽ ὦ Ἴαχχε, 
ἐλϑὲ τόνδ᾽ ἀνὰ λειμῶνα χορεύσων 
ὁσίους ἐς ϑιασώτας, 
σιολύχαρτιον μὲν τινάσσων ττερὶ χρατὶ σῷ βρύοντα 
στέφανον μύρτων, ϑρασεῖ δ᾽ ἐγχαταχρούων 
ποδὶ τὰν ἀχόλαστον φιλοϊταίγμονα τιμᾶν, 
χαρίτων στιλεῖστον ἔχουσαν μέρος, ἁγνὰν ὁσίοις 

μετὰ μύσταισι χορείαν. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

ὦ πότνια πολυτίμητε “ήμητρος χόρη, 
ὡς ἡδύ μοι πιροσέπγευσε χοιρείων χρεῶν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
2 2 , 9 “σε ΝΣ τ Ξ ὁ 7) ,΄ ᾿ 

οὐὔχουν ἀτρέμι ἕξεις, ἣν τι χαὶ χορθῆς λαβης; 

ΧΟΡΟΣ 

ἔγειρε φλογέας λαμπάδας ἐν χερσὶ γὰρ ἥχει τινάσσων, 
Ἴχαχ᾽ ὦ Ἴαχχε, 
γυχτέρου τελετῆς φωσφόρος ἀστήρ. 
φλογὶ φέγγεται δὲ λειμών" 
γόνυ πάλλεται γερόντων" ἀποσείονται δὲ λύπας 
χρονίους τ᾽ ἐτῶν παλαιῶν ἐνιαυτοὺς 

ἱερᾶς ὑπὸ τιμᾶς. σὺ δὲ λαμτιάδι φέγγων 
προβάδην ἔξαγ᾽ ἐπ᾽ ἀνϑηρὸν ἕλειον δάπτεδον 
χοροποιὸν μάχαρ ἥβαν. 
εὐφημεῖν χρὴ χἀξίστασϑαι τοῖς ἡμετέροισι χοροῖσιν, 
ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων ἢ γνώμην μὴ χαϑαρεύει, 
ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ᾽ εἶδεν μήτ᾽ ἐχόρευσεν, 
μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης βαχχεῖ᾽ ἐτελέσϑη, 
ἢ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει μὴ ᾽ν χαιρῷ τοῦτο ποιοῦσιν, 
ἢ στάσιν ἐχϑρὰν μὴ καταλύει μηδ᾽ εὔχολός ἔστι πολίταις, 
ἀλλ᾽ ἀνεγείρει καὶ διπέζει χερδῶν ἰδίων ἐπιϑυμῶν, 
ἢ τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων χαταδωροδοχεῖται, 
ἢ προδίδωσιν φρούριον ἢ ναῦς, ἢ ταἀπόρρητ᾽ ἀποττέμτστει 
ἐξ Αἰγίνης Θωρυχίων ὧν εἰχοστολόγος καχοδαίμων, 

ἀσχώματα χαὶ λίνα χαὶ τείτταν διαπτέμστων εἰς ᾿Εττίδαυρον, 

92 [---“896--8:10---ϑὸϑ 
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ἢ χρήματα ταῖς τῶν ἀντιπτάλωνναυσὶν παρέχειν τινὰ τεείϑει, 50 
ἢ χατατιλᾷ τῶν ἑχαταίων χυχλίοισι χοροῖσιν ὑπᾷδων, 
ἢ τοὺς μισϑοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὧν εἶτ᾽ ἀποτρώγει 
χωμῳδηϑεὶς ἐν ταῖς τεατρίοις τελεταῖς ταῖς τοῦ 4Διονύσου" 

ἜΣ . - ἌΣ "Ὶ ν-« Ξ . ὔ 42 

τοισίδ᾽ ἀπαυδῶ χαύϑις ἀπαυδῶ χαύϑις τὸ τρίτον μάλ 

ἀπαυδῶ 
25) , ΑΙ Ἐς πρεν τὲ 5 , 5 
ἐξίστασϑαι μύσταισι χοροῖς" ὑμεῖς δ᾽ ἀνεγείρετε μολττὴν 810 
χατὰ τταγνυχίδας τὰς ἡμετέρας καὶ τῆδε τερέϊτουσαν ἑορτῇ. 
χώρει νυν τεᾶς ἀνδρείως 

ἐς τοὺς εὐανϑεῖς χόλπους 
λειμώνων ἐγχρούων 
χἀπισχώπτων 810 
χαὶ σπταίζων καὶ χλευάζων, 

ἡγίστευται δ᾽ ἐξαρχούντως. 
39ηη2 » 2) Ψ᾽ τὸ 

ἀλλ᾽ ἔμβα χώπως ἀρεῖς 8715" 
τὴν σώτειραν γενναίως 
τῇ φωνῇ μολπάζων, 
ἢ τὴν χώραν 880 
σώσειν φήσ᾽ ἐς τὰς ὥρας, 
κἂν Θωρυχίων μὴ βούληται. 381 
ἄγε νυν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν τὴν χαρποφόρον βασίλειαν 
“ήμητρα ϑεὰν ἐπικοσμοῦντες ζαϑέοις μολτταῖς χελαδεῖτε. 
“]ήμητερ ἁγνῶν ὀργίων 
ἄνασσα συμ:ταραστάτει, 880 
χαὶ σῶζε τὸν σαυτῆς χορόν, 
χαέί μ᾽ ἀσφαλῶς πανήμερον 
σπαῖσαέ τὲ χαὶ χορεῦσαι" 
χαὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ᾽ εἰ- 
χιεῖν, πτολλὰ δὲ σπουδαῖα, καὶ 890 

τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως 

σεαίσαντα χαὶ σχώψαντα νι- 
κήσαντα ταινιοῦσϑαι. 
ἀλλ᾽ εἶα 
γῦν χαὶ τὸν ὡραῖον ϑεὸν τιαραχαλεῖτε δεῦρο 
φὠδαῖσι, τὸν ξυνέμπορον τῆσδε τῆς χορείας. 

9 ἐφ φι 

8172 ---38.77 --- 3775 --ϑϑὶ 8381-- 388 --- 389.-- 893 
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Ἴαχχε ττολυτίμητε, τέλος ἑορτῆς 
ἥδιστον εὑρών, δεῦρο συναχολούϑει 
σιρὸς τὴν ϑεὸν 

400 χαὶ δεῖξον ὡς ἄνευ πτόγου 

πολλὴν ὁδὸν περαίνεις. 
Ἴαχχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με. 
σὺ γὰρ χατασχισάμενος ἐπὶ γέλωτι 

40ὅ χαγ᾽ εὐτελείᾳ τόν τε σανδαλίσχον 
χαὶ τὸ δάχος 
ἐξηῦρες ὥστ᾽ ἀζημίους 
χαίζειν τε χαὶ χορεύειν. 
Ἴαχχε φιλοχορευτὰ συμπρόττιεμιτέ με. 
χαὶ γὰρ παραβλέψας τι μειραχίσχης 

410 γῦν δὴ κατεῖδον χαὶ μάλ᾽ εὐτιροσώπου 
συμπαιστρίας 

χιτωνίου πιαραρραγέν-- 

τος τιτϑίον προχῦνψαν. 

Ἴαχχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεεμπέ με. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἐγὼ δ᾽ ἀεί τως φιλαχόλουϑός εἰμι καὶ 

41 χεαίζων χορεύειν βούλομαι. 

ΞΑΝΘΙᾺΣ 
χἄγωγε πρός. 

ΧΟΡΟΣ 
βούλεσϑε δῆτα χοινῇ 
σχώιϊνωμεν ἠΐρχέδημον; 
ὃς ἑπτέτης ὧν οὐχ ἔφυσε φράτερας, 
γυνὶ δὲ δημαγωγεῖ 

420 ἐν τοῖς ἄνω νεχροῖσι, 

χἀστὶν τὰ πρῶτα τῆς ἐχεῖ μοχϑηρίας. 
τὸν Κλεισϑένους δ᾽ ἀχούω 

ἐν ταῖς ταφαῖσι τιρωχτὸν 
τίλλειν ἑαυτοῦ καὶ σπαράττειν τὰς γνάϑους 

42 χαἀχόπτετ᾽ ἐγχεχυφώς, 
χἄχλαε χἀχεχράγει 
Σεβῖνον ὅστις ἐστὶν ἀναφλύστιος. 
χαὶ Καλλίαν γέ φασι 
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«τοῦτον τὸν “Ππιττοβίνου 

χύσϑῳ λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμένον. 430 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

ἔχοιτ᾽ ἂν οὖν φράσαι νῷν 
Πλούτων ὅπου ᾿᾽νϑάδ᾽ οἰχεῖ; 
ξένω γάρ ἐσμεν ἀρτίως ἀφιγμένω. 

ΧΟΡΟΣ 
μηδὲν μαχρὰν ἀπέλϑης, 
μηδ᾽ αὖϑις ἐπανέρῃ με, 488 
ἀλλ᾽ ἔσϑ'᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ϑύραν ἀφιγμένος. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
αἴροι᾽ ἂν αὐϑις ὦ παῖ. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα; 
ἀλλ᾽ ἢ Διὸς Κόρινϑος ἐν τοῖς στρώμασιν. 

ΧΟΡῸΣ : 
χωρεῖτε 440 

νῦν ἱερὸν ἀνὰ χύχλον ϑεᾶς, ἀνϑοφόρον ἀν᾽ ἄλσος 
παίζοντες οἷς μετουσία ϑεοφιλοῦς ἑορτῆς" 
ἐγὼ δὲ σὺν ταῖσιν χόραις εἶμι χαὶ γυναιξίν, 44 
οὗ παννυχίζουσιν ϑεᾷ, φέγγος ἱερὸν οἴσων. 
χωρῶμεν ἐς πολυρρόδους 448 

λειμῶνας ἀνϑεμώδεις, 

τὸν ἡμέτερον τρόϊτον 450 
τὸν χαλλιχορώτατον 
σεαίζοντες, ὃν ὄλβιαι 

Μοῖραι ξυνάγουσιν. 
μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος 
χαὶ φέγγος ἱλαρόν ἐστιν, 4 
ὅσοι μεμυήμεϑ' εὐ- 
σεβῆ τε διήγομεν 
τρόπον περὶ τοὺς ξένους 

χαὲ τοὺς ἰδιώτας. 

΄ι [21 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
» ᾿) , , " , ΄ , 

ἄγε δὴ τίνα τρόπον τὴν ϑύραν χόψω; τίνα; 4600 
“- ) 4) », , ς ΄ 

πῶς ἐνϑάδ᾽ ἄρα χόπτουσιν οὑπιχώριοι; 

418-- 458 -Ξ ὁ 454--4δ9 
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ΞΑΝΘΙΑΣ 
οὗ μὴ διατρίψεις, ἀλλὰ γεύσει τῆς ϑύρας, 
χαϑ᾽ Ἡραχλέα τὸ σχῆμα χαὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 

ΔΙΟΧΝΥ͂ΣΟΣ 
σταΐῖ 7ταῖ. 

, ΑΙΑΚΟΣ 
τίς ουτος; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ΣΕ “ Πραχλῆς ὁ χαρτέερος. 

ΑΙΑΚΟΣ 
ἜΤ . 

4θὅ ὦ βδελυρὲ χἀναίσχυντε χαὶ τολμηρὲ σὺ 
χαὶ μιαρὲ χαὶ πιαμμίαρε καὶ μιαρώτατε, 
ὃς τὸν κύν᾽ ἡμῶν ἐξελάσας τὸν χέρβερον 
3. 5 2) 2 Ν Ὑ ΄ 

ἀπῇξας ἄγχων χαποδρὰς ᾧχου λαβων, 

ὃν ἐγὼ ᾿φύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος" 
4τὸ τοία Στυγός σε μελανοχάρδιος πέτρα 

ἀχερόντιός τε σχόπελος αἱματοσταγὴς 
φρουροῦσι, Κωχυτοῦ τὲ περίδρομοι χύνες, 
32} ," Ὁ» Ὲ , «Ὁ Ν , 

ἔχιδνά ϑ᾽ ἑχατογχέφαλος, ἢ τὰ στιλάγχνα σου 

διασπαράξει, πνευμόνων τ᾽ ἀνϑάψεται 
τὸ ταρτησία μύραινα" τὼ νεφρὼ δέ σου 

αὐτοῖσιν ἐντέροισιν ἡματωμένω 
διασπάσονται γοργόνες τιϑράσιαι, 
ἐφ᾽ ἃς ἐγὼ δρομαῖον δρμήσω πόδα. 

᾿ ΞΑΝΘΙΑΣ 
οὗτος τέ δέδραχας; 

ΔΙΌΧΥ͂ΣΟΣ 
ἐγχέχοδα᾽" κάλει ϑεόν. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

480 (ὦ χαταγέλαστ᾽ οὔχουν ἀναστήσει ταχὺ 
᾽ὕ , ᾿ ΤΟ “- Β] ΄ 

πρίν τινά σ᾽ ἰδεῖν ἀλλότριον; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
2 Ψ [- -» 

αλλ᾽ ὡραχιῶ. 
2 39 3 Ἂ ᾿" , , 

ἀλλ᾽ οἷσε πρὸς τὴν καρδίαν μου σφογγίαν. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

ν , ΕΞ 

ἰδοὺ λαβέ, προσϑοῦ. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
χοῦ στιν; 

ΞΑΝΘΙΑΣ Ε 
τὴ -" Ἀ 

ὦ χρυσοῖ ϑεοὶ 
“Ω3 5» ι Ρ 

ἐνταῦϑ' ἔχεις τὴν καρδίαν; 
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ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
δείσασα γὰρ 

οι ἐς τὴν χάτω μου χοιλίαν καϑείρτευσεν. 48 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
Ἂ; “, - ᾽ ΄ 

ὦ δειλότατε ϑεῶν σὺ χἀνϑρώπων. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ ὶ 

ἐγώ; 
- Ν “ ΄ 2 , 

πῶς δειλὸς ὅστις σφογγίαν ἤτησά σε; 
΄ ἊΝ , ᾽Α 2 Ω 

οὐχ ἂν ἕτερός γ᾽ αὔτ᾽ εἰργάσατ᾽ ἀνήρ. 
ΞΑΝΘΙΑΣ ἬΝ 

ἄλλα τί; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

,΄ ) ΄ , ἡ δ 3: χατέχειτ᾽ ἂν ὀσφραινόμενος, εἴττερ δειλὸς ἢν" 
ἐγὼ δ᾽ ἀνέστην χαὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. 490 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
ἀνδρεῖά γ᾽ ὠ Πόσειδον. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
οἶμαι νὴ “ία. 

ν . 2 .} ν ΄ - ς ΄ 

σὺ δ᾽ οὐκ ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν ῥημάτων 

χαὶ τὰς ἀπειλάς; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

2 » ,) 39.) 2 , 

οὐ μὰ “0 οὐδ᾽ ἐφρόντισα. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

ἴϑι νυν ἐπειδὴ ληματίας χἀνδρεῖος εἶ, 
Ὁ 5 ’ . 

σὺ μὲν γενοῦ ᾿γὼ τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβὼν 495 
ν -» 3 ,ὔ 3 

χαὶ τὴν λεοντῆν, εἴπτερ ἀφοβόσπλαγχνος εἰ" 
ἌΝ ’ ΄ - , ἐγὼ δ᾽ ἔσομαί σοι σχευοφόρος ἕν τῷ μέρει. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
, Ἁ , »» 5. 2 » ΧΙ ᾿ ΄ . 

φέρε δὴ ταχέως αὔτ᾽" οὐ γὰρ ἀλλὰ πειστέον 
χαὶ βλέψον ἐς τὸν Ἡραχλειοξανϑίαν, 
εἰ δειλὸς ἔσομαι χαὶ χατὰ σὲ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 500 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
μὰ “4 ἀλλ᾽ ἀληϑῶς οὐκ Μελίτης μαστιγίας. 
φέρε νυν ἐγὼ τὰ στρώματ᾽ ἄρωμαι ταδί. 

ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ 
ὦ φίλταϑ᾽ ἥκεις Ἡράχλεις; δεῦρ᾽ εἴσιϑι. 
« Ν ’ 3 , ᾿ 

ἡ γὰρ ϑεός σ᾽ ὡς ἐπύϑεϑ' ἥχκοντ᾽, εὐϑέως 
, , , 4 - ΄ 

ἔπεττεν ἄρτους, ἥψε χατερειχτῶν χύτρας 808 
»ἤἢ᾿ Ὅυς δύ᾽ δ} Ξ τ Ὑπηγϑ ΄ »} 0. ᾿ 

ἔτνους δὺ ἢ τρεῖς, βοῦν ἀπηνϑραχκιζ ολον, 
-» »᾿ “2 ΕΣ 

γελαχοῦντας ὦπτα γχολλάβους. ἀλλ᾽ εἴσιϑι. 
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ΞΑΝΘΙΑΣ 
, 3} 2 -" 

καλλιστ᾽, ἐγαινῶ. 
ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
μὰ τὸν “πόλλω οὐ μή σ᾽ ἐγὼ 

’ 2 Ὧ Ρ] τὸ ,ὔ Ἁ ’ σιεριὀνψοματιελϑόντ᾽, ἐπεί τοι χαὶ χρέα 
ἀνέβραττεν ὀρνίϑεια, καὶ τραγήματα 

ἔφρυγε, κῴνον ἀνεχεράννυ γλυχύτατον. 
ἀλλ᾽ εἴσιϑ' ἅμ᾽ ἐμοί. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
πάνυ χαλῶς. 

ΘΕΡΑΠΑΙ͂ΝᾺ 
» τὶ; 

ληρεῖς ἔχων" 
οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω. καὶ γὰρ αὐλητρίς γέ σοι 
»» 3 » 49 ς , 2 , ἤδη ᾽νδον ἔσϑ' ὡραιοτάτη κωρχηστρίδες 
ἕτεραι δύ᾽ ἢ τρεῖς. 

ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 
- ’, 2 ,ὔ 

πῶς λέγεις; ὀρχηστρίδες: 
ΘΕΡΑΠΑΙ͂ΝΑ.. 

ς “- » - 
ἡβυλλιῶσαι χάρτι πιαρατετιλμέναι. 
2 Ρ ΡΥ 2 ς {- , 2} Ν ’ 

ἀλλ᾽ εἴσιϑ', ὡς ὁ μάγειρος ἤδη τὰ τεμάχη 
2 ΟΝ ΕΝ - 2 ,ὔ 2 ἊΝ ,ὔ 

ἔμελλ᾽ ἀφαιρεῖν χὴ τράπεεζ εἰσήρξετο. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

ς - 2 ἐς - Ἁ , , 

ὃ παῖς ἀχολούϑει δεῦρο τὰ σχεύη φέρων. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

᾽ τ ἐ , ἣΝ -ὠ 

ἐπίσχες οὗτος. οὐ τί που σπουδὴν τπτιοιεῖ, 

ὁτιή σὲ παίζων Ἡραχλέα ᾿νεσχεύασα; 
οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων ὦ Ξανϑία, 
2 , ΕΥ̓ ΄ 

ἀλλ᾽ ἀράμενος οἴσεις ττάλιν τὰ στρώματα. 
ἘΑΝΘΙΑΣ 

τί δ᾽ ἔστιν; οὐ δή πού μ᾽ ἀφελέσϑαι διανοεῖ 
ἅδωχας αὐτός; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
΄ , - 

οὐ τάχ᾽, ἀλλ᾽ ἤδη ποιῶ. 
,- ἢ , ΄ 

χατάϑου τὸ δέρμα. 
ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 
ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι 

χαὶ τοῖς ϑεοῖσιν ἐπιτρέσω. 

ἴϑε νυν φράσον πρώτιστα ταῖς ὀρχηστρίσιν 
- "» »Ἄ ᾿ .“ τ 

ταῖς ἔνδον οὔσαις αὐτὸς ὅτι εἰσέρχομαι. 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
χιοίοις ϑεοῖς; 

τὸ δὲ προσδοχῆσαί σ᾽ οὐχ ἀνόητον χαὶ χεγνὸν 
ὡς δοῦλος ὧν χαὶ ϑνητὸς “λχμήνης ἔσει; 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
ἀμέλει καλῶς" ἔχ᾽ αὔτ᾽. ἴσως γάρ τοί ποτε 
ἐμοῦ δεηϑείης ἄν, εἰ ϑεὸς ϑέλοι. 

ΧΟΡΟΣ 
ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστι 

γοῦν ἔχοντος χαὶ φρένας χαὶ 
γτολλὰ ττεριτιετελευχότος, 
μεταχυλίνδειν αὑτὸν ἀεὶ 
πρὸς τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον 
μᾶλλον ἢ γεγραμμένην 
εἰχόν᾽ ἑστάναι, λαβόνϑ᾽ ἕν 
σχῆμα" τὸ δὲ μεταστρέφεσϑαι 
σιρὸς τὸ μαλϑακώτερον 
δεξιοῦ πρὸς ἀνδρός ἐστι 
καὶ φύσει Θηραμένους. 

; ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
οὐ γὰρ ἂν γέλοιον ἢν, εἶ 
Ξανϑίας μὲν δοῦλος ὧν ἐν 

στρώμασιν μιλησίοις 
ἀνατετραμμένος χυνῶν ὁρ- 
χηστρίδ᾽ εἶτ᾽ ἤτησεν ἀμίδ᾽. ἐ- 
γὼ δὲ πρὸς τοῦτον βλέπων 
τοὐρεβίνϑου ᾿δραττόμην, οὗ- 
τος δ᾽ ἅτ᾽ ὧν καὐτὸς πανοῦργος 
εἶδε χἀτ᾽ ἐχ τῆς γνάϑου 
χὺξ πατάξας μοὐξέχοιμε 
τοὺς χοροὺς τοὺς τιροσϑίους; 

ΠΑΝΔΟΚΒΥΤΡΙᾺ 
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Πλαϑάνη Πλαϑάνη δεῦρ᾽ ἔλϑ'᾽, ὃ ττανοῦργος οὑτοσί, 
ει 3 ᾿Ν - , 

ὃς ἐς τὸ πτανδοχεῖον εἰσελϑών ποτε 
ς ᾿ , 2 , , - ἑχχαίδεχ᾽ ἄρτους χατέφαγ᾽ ἡμῶν. 

ΠΛΑΘΆΝΗ 
γὴ) εἹα 

) - 3 Ν -" ! 

ἐχεῖνος αὑτὸς δῆτα. 
581---δ48---ῦ90--- 604 

590 

σι ψ- ́ι 
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ΞΑΝΘΙΑΣ 
ν [4 , χαχὸν ἥχει τινί. 

ΠΑΝΔΟΚΒΥΤΡΙΑ 
΄ ΄ 9 ῬΕΣ 3 χαὶ χρέα γε πρὸς τούτοισιν ἀνάβραστ᾽ εἴχοσιν 

ΣΝ Ὁ » 

ἂν ἡμιωβολιαῖα. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

δώσει τις δίχην. 
ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΑ 

Η ᾿ , ν . , 
χαὶ τὰ σχόροδα τὰ πολλά. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ληρεῖς ὦ γύναι 

σ' '! ζι 

ΟΥ̓ Ὁ} ἴα) ΄ὔ 

χοὺχκ οἶσϑ᾽ ὃ τι λέγεις. 
ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΑ 

2 5: ν 
οὐ μὲν οὖν μι8 τεροσεδόχας, 

Φ τ 3 χ πον 
ὁτιὴ χοϑόργους εἶχες, ἂν γνῶναί σ᾽ ἔτι; 
τί δαί; τὸ πολὺ τάριχος οὐχ εἴρηχά πω. 

ΠΛΑΘΆΝΗ 
Ν 200: "δὲ Ν Ψ» Χ Ἶ λ ᾿ γλ 

μὰ “{ οὐδὲ τὸν τυρόν γε τὸν χλωρὸν τάλαν, 
“ξ' ΩΣ μν τ ΄ 

ὃν οὗτος αὐτοῖς τοῖς ταλάροις κατήσϑιεν. 

ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΑ 
γ᾽ Ψ᾿ Ὁ Ν 3) ,ὔ 2 , 

χἄπειτ᾽ ἐπειδὴ τἀργύριον ἐπραττόμην, 
»Ρι ΡῚ Ν 3) - ͵ὕ 

ἔβλειψεν ἔς μὲ δριμὺ χἀμυχᾶτό γε. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

,᾿ ΄ὔ , τῷ ἴς » 

τούτου πάνυ τοὔργον οὗτος ὃ τρόπος ττανταχοῦ. 
ΠΑΝΔΟΚΒΥΤΡΙΑ 

Ν ΧΟ ον) 29. 5 - , » 

χαὶ τὸ ξίφος γ᾽ ἐσπᾶτο μαίνεσϑαι δοχῶν. 
ΠΛΑΘΆΝΗ 

σι 6: φφ 

ὅθ γὴ “ία τάλαινα. 
ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΑ 

ν δὴ , , 

γὼ δὲ δεισάσα γέ που 
Σ ἘΝ, πν “ἢ 5... ὩΣ ΤΩ͂Ν γ ἣ Ἵ 
δγεὶ τὴν χατηλίρ εὔϑυς ἀνξττηθησαμεν 
« 2 ἰ 2 »! Χ ΙΝ ΄, 

ὁ δ᾽ ᾧχετ᾽ ἐξᾷξας γε τὰς ψιάϑους λαβών. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

χαὶ τοῦτο τούτου τοὔργον. 
ΠΑΝΔΟΚΡΥΤΡΙΑ 

2 - - 

ἀλλ᾽ ἐχρῆν τι δρᾶν. 
ἔϑι δὴ κάλεσον τὸν προστάτην Κλέωνά μοι, 

2 ΤῊΝ ΟῚ , ᾿-: ν , 

511 ἵν᾿ αὐτὸν ἐπιτρίψωμεν. ὠ μιαρὰ φάρυγξ, 

510 ΠΛΑΘΆΝΗ σὺ δ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐάνπερ ἐπιτύχης Ὑπερβολον. 
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« « ΄ Ὑ 7 , , 

ὡς ἡδέως ἀν σου λίϑῳ τοὺς γομφίους 

χόσιτοιμ᾽ ἄν, οἷς μου χατέφαγες τὰ φορτία. 
ΠΛΑΘΑΝΗ͂ 

ν ΄ ᾿" , Δ οἱ ΄ ᾿ 

ἐγὼ δέ γε τὸν λάρυγγ᾽ ἂν ἐχτέμοιμέ σου ὅτ 
δρέπανον λαβοῦσ᾽, ᾧ τὰς χόλιχας κατέσπασας. 
2 32 με Ἀν " » , 2 « ΒῚ - ΄ 

ἀλλ᾽ εἰμι ἐπὶ τὸν Κλέων᾽, ὃς αὐτοῦ τήμερον 

ἐχητηγνιεῖται ταῦτα προσχαλούμεγος. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

΄ ᾿ ΟΡΡ᾽ , -- , 7 " - 

χάχιστ᾽ ἀπολοίμην, Ξανϑίαν εἰ μὴ φιλῶ. 
ἘΛΝΘΙΑΣ 

ἄρ 5 ᾿ ᾿Ὁ - - “ΠΣ 
οἶδ᾽ οἶδα τὸν νοῦν᾽ τταῦε παῦε τοῦ λόγου. 580 

32 , - ἘΣ οὐχ ἂν γενοίμην ραχλῆς αὐ. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

Ν μηδαμῶς 
ὦ Ξανϑίδιον. , 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
᾿ “-“ ΒΡ ς,η , 3 Α 

χαιὶ πῶς ἂν Αλχμηνης ἔγω 
«Ὰ , - “ φῶς " 2 

υἱὸς γενοίμην δοῦλος ἅμα καὶ ϑνητὸς ὧν; 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

“ ον. ΕΥ̓ ᾿ - ᾿ ’ ΟΝ τΥΨΣ ἐς 
οἶδ᾽ οἶδ᾽ στε ϑυμοῖ, καὶ δικαίως αὐτὸ δρᾷς 

χἂν εἴ με τύπτοις, οὐκ ἂν ἀντείποιμί σοι. δ8ῦ 
2 Ῥνν 3,» - - "δ ρ, , , 

ἀλλ᾽ ἣν σὲ τοῦ λοιποῦ τον ἀφέλωμαι χρόνου, 

σιρόρριζος αὐτός, ἡ γυνή, τὰ παιδία, 
χάχιστ᾽ ἀπολοίμην, χἀρχέδημος ὃ γλάμων. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
᾿ ΄“ ΟΣ Ἀ ’ , 

δέχοιιαι τὸν ὅρχον χἀπὶ τούτοις λαμβάνω. 
ΧΟΡΟΣ 

γῦν σὸν ἔργον ἔστ᾽, ἐττειδὴ ὅ90 
Ἁ ν 

τὴν στολὴν εἴληφας ἥνττερ 
κΥ̓ 3 - , 

εἶχες ἐξ ἀρχῆς πάλιν, 
3 ᾿ς Ἁ 

ἀνανεάζειν πρὸς τὸ σοβαρὸν 
καὶ βλέπειν αὐϑις τὸ δεινόν, 
τοῦ ϑεοῦ μεμνημένον 
τ , ΄ 
ᾧπερ εἰχάζεις σεαυτόν. 

) οἷ -" ς ΄ 

εἰ δὲ παραληρῶν ἁλώσει 
3 “- , 

χαχβαλεῖς τι μαλθϑαχόν, δ9ῦ 

ἐγὼ δὲ γ᾽ ἐς τὸ βάραϑοον ἐιιβάλοιμιί σε. 514 
Ἀ Ἂ ῃ Π 
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αὖϑις αἴρεσϑαί σ᾽ ἀνάγχη 
σται πάλιν τὰ σιρώματα. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
οὐ χαχῶς ὠνδρες παραινεῖτ᾽, ὁ. 

ἀλλὰ χαὐτὸς τυγχάνω ταῦτ᾽ 
ἄρτι συννοούμενος. 
ὅτι μὲν οὖν, ἢν χρηστὸν ἢ τι, 
ταῦτ᾽ ἀφαιρεῖσϑαι πάλιν πει- 
ράσεταί μ᾽ εὖ οἵδ᾽ ὅτι. 
ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ τιαρέξω 
2 » 2 -- - 

μαυτὸν ἀνδρεῖον τὸ λῆμα 
τὶ , Ὅν ἘΒ , 

χαὶ βλέπεοντ᾽ ὀρίγανον. 

δεῖν δ᾽ ἔοιχεν, ὡς ἀχούω 
Ξ- , ᾿. ΠΕ , 

τῆς ϑύρας χαὶ δὴ ψόφον. 

ΑΙΑΚΟΣ 

ξυνδεῖτε ταχέως τουτονὶ τὸν κυνοχλόπον, 
ἵνα δῷ δίχην" ἀνύετον. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
[42 ΄,ὕ 

ἤχει τῳ καχόν. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

2 , ΄ 

οὐχ ἐς χόραχας; μὴ πρόσιτον. 

ΑΙΑΚΟΣ " 
Ὗ ΑἿ , 

εἶεν, καὶ μάχει; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ς 9) ἌΚΑΝ Ν » 

εἰν οὐχὶ δεινὰ ταῦτα, τύπτειν τουτονὶ 
, » 5] 

χλέπτοντα πρὸς τἀλλότρια; 
ΑΙΑΚΟΣ 

3) ο 19 - 

μαλλ ὑπερφυᾶ. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

, Χ Θ᾽ ᾿ ᾽, ᾿ ν ν , 

σχέτλια μὲν οὖν χαὶ δεινά. χαὶ μὴν νὴ «“Ἱέα 
΄ 5 κα 3 , εἰ πώποτ᾽ ἦλθον δεῦρ᾽, ἐϑέλω τεϑνηχέναι, 

3 -» - ᾿ ΄ ΄ 

ἢ χλεψα τῶν σῶν ἄξιόν τι χαὶ τριχός. 
χαί σοι ποιήσω τιρᾶγμα γενναῖον πτάγυ" 
βασάνιζε γὰρ τὸν παῖδα τουτονὶ λαβών, 

2 ΄, 2. ὦ 2 ἐς γνῷ γ ΄ ΄ 3. 2» 
κὰν σοτέ μ᾽ ἕλῃς ἀδικοῦντ᾽, αττόχτεινόν μ΄ ἀγων. 

ὁ 4Ζιτύλας χὠ Σκεβλύας χὠ Παρδόκας 

χωρεῖτε δευρὶ καὶ μάχεσϑε τουτῳί. 
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ΑΙΑΚΟΣ 
χαὶ πῶς βασαγνίσω; 

ΞΑΧΝΘΙΑΣ 
, 2 Ὅν’ 

σαντα τροπόν, ἕν χλίμαχι 

δήσας χρεμάσας ὑστριχίδι μαστιγῶν, δέρων, 
στρεβλῶν, ἔτι δ᾽ ἐς τὰς ῥῖνας ὄξος ἐγχέων, 
πλίνϑους ἐπιτιϑείς, πτάντα τἄλλα, τιλὴν πράσῳ 

μὴ τύτττε τοῦτον μηδὲ γητείῳ νέῳ. 
ΑΙΑΚΟΣ 

δίχαιος ὃ λόγος" χἄν τι πτηρώσω γέ σου 
τὸν παῖδα τύπτων, τἀργύριόν σοι χείσεται. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽. οὕτω δὲ βασάνιϊζ᾽ ἀπαγαγών. 

ΑΙΑΚΟΣ 
ΕΣ - ᾿ τ .« ᾿ Ρ “ ᾿ η αὐτοῦ μὲν οὖν, ἵνα σοὶ χατ᾽ ὀφϑαλιιοὺς λέγῃ. 

χατάϑου σὺ τὰ σχεύη ταχέως, χώπως ἐρεῖς 

ἐγταῦϑα μηδὲν τνεῦδος. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

ἀγορεύω τινὶ 
᾿ ἤ ΡῚ ͵΄ , ῃ 

ἐμὲ μὴ βασανίζειν ἀϑάνατον ὄντ᾽" εἰ δὲ μή, 
αὐτὸς σεαυτὸν αἰτιῶ. 

ΑΙΑΚΟΣ 
λέγεις δὲ τί; 

ΔΙΟΧΎΥ͂ΣΟΣ 
ἀϑάνατος εἶναί φημι “ιόνυσος Διός, 
τοῦτον δὲ δοῦλον. 

ΑἸΙΑΚΟΣ 
ταῦτ᾽ ἀχούεις; 

ἘΑΛΝΘΙΑΣ ἐν ὟΝ 
φήμ᾽ ἐγώ. 

Ἁ ᾿ - , ΒΡ] , ᾿ χαὶ 7πτολύ γε μᾶλλόν ἔστι μαστιγωτέος 
εἴπερ ϑεὸς γάρ ἐστιν, οὐκ αἰσϑήσεται. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
, ψωϊ ἂν Ὶ 3 ΄ τί δῆτ᾽, ἐπειδὴ χαὶ σὺ φὴς εἶναι ϑεός, 
Ε] Ν ᾽ ν , Ἁ ᾿ 

οὐ χαὶ σὺ τύπτει τὰς ἴσας πληγὰς ἐμοί; 

ΒΑΝΘΙΑΣ 
, πον , ΄ - , δίκαιος ὃ λόγος" χὠπότερόν γ᾽ ἂν νῷν ἴδῃς 

, ; ἈᾺ , , 

χλαύσαντα τπιρότερον ἢ προτιμήσαντά τι 
͵ 

τυπτόμενον, εἶναι τοῦτον ἡγοῦ μὴ ϑεόν. 

620 

090 

088 
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ΑΙΑΚΟΣ 
2 5}. (Ἃϑ [ΚΗ 2 5. ΝΥ , 2 ᾽, ὡ 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐχ εἰ σὺ γεννάδας ἄνήρ 
- Ἁ ) »" , 2 ΄ « , 

χωρεῖς γὰρ ἐς τὸ δίχαιον. ἀποδύεσϑε δή. 
: ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 

- ΕΥ - ᾿ , 
σῶς οὖν βασανιεῖς νὼ διχαίως; 

ΑΙΑΚΟΣ 
ς , Ξ ῥᾳδίως 

Ἂ ἊΝ Ν ᾽ὔ 

γιληγὴν πιαρὰ πληγὴν ἑχάτερον. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

χαλῶς λέγεις. 
2 ΄, ’ 2 5. τ 7 23 5» 

ἰδού, σχότιει νυν ἣν μ᾽ ὑποχινήσαντ᾽ ἴδης. 
ΑΙΑΚΟΣ 

2 2 , Ἐν 9 

ἤδη παταξαὰ σ᾽; 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

2 ᾿ ,2 2 ΞῸ ᾿, - 

οὐ μὰ 40 οὐχ ἐμοὶ δοχεῖς. 
ΑΙΑΚΟΣ 

2 ὍΝ ἘΡΥ ἀλλ᾽ εἰμ᾽ ἐπὶ τονδὲ καὶ τπτατάξω. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

πηνίχα; 
ΑΙΑΚΟΣ 

᾿ Ἀ μ5) ΄ ξ 

χαὶ δὴ “πάταξα. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

χᾷτα πῶς οὐχ ἔπταρον; 
ΑΙΑΚΟΣ 

οὐχ οἶδα" τουδὶ δ᾽ αὖϑις ἀποπειράσομαι. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

οὔχουν ἀνύσεις; ἰατταταῖ ἰατταταῖ. 
, ΑΙΑΚΟΣ 

- ’, 

μῶν ὠδυνήϑης; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

οὐ μὰ 4 ἀλλ᾽ ἐφρόντισα 
ὅὁπόϑ' Ἡράχλεια τὰν Διομείοις γίγνεται. 

ΑΙΆΚΟΣ 
ἄνϑρωπος ἱερός. δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 
ον ΔΙΌΝΥΣΟΣ 
ἰοὺ ἰού. 

ΔΙΆΚΟΣ 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἱγυτεέας ὁρῶ. 

ΑΙΛΚΟΣ 
τί δῆτα χλάεις; 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
χρομμύων ὀσφραίνομαι. 
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ΑΙΑΚΟΣ 
ας Ξ Ὑ σον Σ 
ἐχεεὶ πιροτιμιᾷς γ᾽ οὐδέν. θῦῦ 

: ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
29», η 

οὐδέν μοι μέλει. 
ΑἸΑΚΟΣ 

΄, Ῥδον  Κ( ᾿ 2 Α ᾿ ΄ 

βαδιστέον τἀρ᾽ ἐστὶν ἐπὶ τονδὶ τεάλιν. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

οἴμοι. 
Ὁ ΑΙΑΚΟΣ 

τί ἔστι; 
ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 

τὴν ἄχανϑαν ἔξελε. 
ΑΙΑΚΟΣ 

τί τὸ τιρᾶγμα τουτί; δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

32» “ - - , 

“ττολλον, ὃς πτου 4ῆλον ἢ Πυϑῶν᾽ ἔχεις. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

» δ τι » 

ἤλγησεν᾽ οὐχ ἤχουσας; 600 
ΔΙΟΧΝΥ͂ΣΟΣ 
2 2} 2 2 " οὐκ ἔγωγ᾽, ἐπεὶ 

ς Ἄ ’, 

ἴαμβον ἹἹπι:τώναχτος ἀνεμιμνησχόμην. 
ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 

29. - Δ’ 2 Ν » ΄ ’, 

οὐδὲν ποιεῖς γάρ: ἀλλὰ τὰς λαγόνας σπόδει. 
ΑΙΑΚΟΣ 

ν λ ,9 23ηῚ42 » , ᾿: , 

μὰ τὸν 4 ἀλλ ἤδη πάρεχε τὴν γαστέρα. 
Ι ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

Πόσειδον 
πορχῶ ΞΑΝΘΙΑΣ 
ηλγησέν τις. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
[ΠῚ ΟῚ , .- Ύ “ὦ ᾿ ν 7 

ὃς αἰγαίου πρῶνας ἢ γλαυχᾶς μέδεις ἁλὸς ἐν βένϑεσιν. 668 
ΑΙΑΚΟΣ 

ΒΩ αἱ ν ’, , ’ { - οὐ τοι μὰ τὴν “]ἡμητρα δύναμαί πω μαϑεῖν 
Ἑ ΄, ς -» ΕῚ « ᾽, Ὶ 2 » "3 ὁπότερος ὑμῶν ἔστι ϑεός. ἀλλ᾽ εἴσιτον 
ς ΄ Ν ς ΠΟ - ’ 

ὃ δεσπότης γὰρ αὐτὸς ὑμᾶς γνώσεται θτο 
ΓἋ ἢ ,. (Γ 2 "ἡ ᾽ Ρ Ρ , χῇ Φερσέφατϑ᾽, ἅτ᾽ ὄντε κἀχείνω ϑεώ. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
} - , ’ - , 

ὀρϑῶς λέγεις" ἐβουλόμην δ᾽ ἂν τοῦτό σε 
πρότερον νοῆσαι, τιρὶν ἐιιὲ τὰς σπιληγὰς λαβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ 
Μοῦσα χορῶν ἱερῶν ἐπίβηϑι χαὶ ἔλϑ᾽ ἐπὶ τέρψιν ἀ- κα 

οιδᾶς ἐμᾶς, 

079 ---ἶτο --Ξ- ΤΟῦ ---7 7 

“-. σ' 



[-} [9] οι 

090 

700 

110 

11ῦ 

208 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
᾿ . 2 , - Ψ' , 

τὸν πολὺν ὀψομένη λαῶν ὄχλον, οὐ σοφίαι 
μυρίαι χάϑηνται 

, τ »" 2 τι ν , ᾿᾿ Σ 

φιλοτιμότεραι Κλεοφῶντος, ἔφ᾽ οὗ δὴ χείλεσιν ἀμφιλάλοις 
» 2 , 

δεινὸν ἐχειβρέμεται 

ϑοηχία χελιδὼν 
ὑποβάρβαρον ἑζομένη χέλαδον᾽" 
ὍΣ ον , 2 ΄ ΄ ς 2 - 

δύζει δ᾽ ἐπίχλαυτον ἀηδόνιον νόμον, ὡς ἀπολεῖται, 
Χ , ,ὔ 

κἂν ἴσαι γένωνται. 
. ᾿ κ ον. , . -- “η 

τὸν ἱερὸν χορὸν δίχαιόν ἔστι χρηστὰ τῇ πόλει 
- ᾿ ΄ - γ τιν μος ᾿ - 

ξυμπαραινεῖν καὶ διδάσχειν. πρῶτον οὖν ἡμῖν δοχεὶ 

ἐξισῶσαι τοὺς ττολίτας χἀφελεῖν τὰ δείματα, 
[42 ’, , , 

χεΐ τις ἡμαρτξ σφαλείς τι Φρυνίχου σταλαίσμασιν, 
, - - 2 - ΄ 

ἐγγενέσϑαι φημὶ χρῆναι τοῖς ὀλισϑοῦσιν τότε 
αἰτίαν ἐχϑεῖσι λῦσαι τὰς πρότερον ἁμαρτίας. 

ἼΞ σ᾽ Ἢ , - , Ξ ἜΣ Ρ ν᾿ 
εἶτ᾽ ἀτιμόν φημι χρῆναι μηδέν᾽ εἶν᾽ ἐν τῇ πόλει 
χαὶ γὰρ αἰσχρόν ἔστι τοὺς μὲν ναυμαχήσαντας μίαν 

τ - 2ι.ΟΝ ἄν 3 ᾿ ΄ , χαὶ Πλαταιᾶς εὐϑὺς εἶναι χαντὶ δούλων δεσπότας. 
»Ἥ} , 2 , ν - , 3 

χοὐδὲ ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν μὴ οὐ χαλῶς φάσχειν ἔχειν, 
. » ΄ ν Χ - , Ὁ) , 

ἀλλ ἐπαινῶ" μόνα γὰρ αὐτὰ νοῦν ἔχοντ᾽ ἐδράσατε. 
Ν ὟΝ ᾽ὔ "Ἢ Ἔ - « 8 ἢ -» Χ νυ 

σρὸς δὲ τούτοις εἰχὸς ὑμᾶς, οἱ μεϑ' ὑμῶν πολλὰ δὴ 
χοὶ πατέρες ἐναυμάχησαν χαὶ πιροσήχουσιν γένει, 
τὴν μίαν ταύτην τταρεῖναι ξυμφορὰν αἰτουμένους. 
ἀλλὰ τῆς ὀργῆς ἀνέντες ὦ σοφώτατοι φύσει 
σιάντας ἀνθρώπους ἑχόντες συγγενεῖς χτησώμεϑα 

΄ Ν ΄ [4 Σ » 

χἀπιτίμους καὶ ττολίτας, ὅστις ἂν ξυνναυμαχῇ. 
-»Ὕ γ ᾿ς ’ 

εἰ δὲ τοῦτ᾽ ὀγχκωσόμεσϑα χαττοσεμνυνούμεϑα, 
Ν ΄ - , ω τὶ , 

τὴν πόλιν χαὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγχάλαις, 
, ΄ : ὩΣ -Ξ 2 ΄ 

ὑστέρῳ χρόνῳ ποτ᾽ αὖϑις εὖ φρονεῖν οὐ δόξομεν. 
ΡῚ ον. ΡΒ. Ν 3 ᾿ 2 ἘΞ , 2 , ΡΒ} , « Ὁ»... 

εἰ ὃ᾽ ἐγὼ ὀρϑὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος ἢ τρόττον στις ἐτ 

οἰμώξεται, 
2 Ν Ὅν , δ ς - 2 - 

οὐ πολὺν οὐδ᾽ ὃ πίϑηκος οὗτος ὃ νῦν ἑνοχλῶν, 

Κλειγένης ὃ μιχρός, 
ς 7 ᾿ ς ΄, - ᾿’ 

ὃ πονηρότατος βαλανεὺς ὑπόσοι χρατοῦσι χυχησιτέφρου 

ιτνευδολίτρου χονίας 

χαὶ κιμωλίας γῆς, 
χρόνον ἐνδιατρίιψψει" ἰδὼν δὲ ταδ᾽ οὐχ 

ΡῚ ν Ὁ}... τὐρλῶ Ὁ, τῇ ΄ γ - , 2 

εἰρηνικὸς ἔσϑ', ἵνα μή ποτὲ χἀποδυϑῇ μεϑύων α- 
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γευ ξύλου βαδίζων. 
ΠΝ 2 -Ξ , :- ΓΦ ΄ , 

σπολλάχις γ᾽ ἡμῖν ἔδοξεν ἡ τιόλις σπτεπτονϑέναι 
ταὐτὸν ἔς τε τῶν πολιτῶν τοὺς χαλούς τε χἀγαϑοὺς 

ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα καὶ χαλῶς χκεχομμένον. 
ΕΣ :Σ ΩΝ. ἢ ΄ 

οὔτε γὰρ τούτοισιν οὐσιν οὐ χγεχιβδηλευμένοις, 
, ε ς Υ - ΄ 

ἀλλὰ χαλλίστοις ἁτιάντων, ὡς δοχεῖ, νομισμάτων 

χαὶ μόνοις ὀρϑῶς χοπεῖσι χαὶ χεχωδωνισμένοις 
χρώμεϑ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς πονηροῖς χαλχίοις 
χϑές τε χαὶ πρῴην χοϊτεῖσι τῷ χαχίστῳ χόμματι 

-φ (δγ-γὴ τί ΄ὔ ΣΕ 

ἔν τε τοῖς “Ἕλλησι χαὶ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ 
- 2 - ἣ ) ἐς ΄ 

τῶν πολιτῶν ϑ'᾽ οὺς μὲν ἴσμεν εὐγενεῖς χαὶ σώφρονας 
, ΄ 3 " 

ἄνδρας ὄντας χαὶ διχαίους χαὶ χαλούς τε χἀγαϑοὺς 

χαὶ τραφέντας ἐν παλαίστραις χαὶ χοροῖς χαὶ μουσιχῇ, 

χιρουσελοῦμεν, τοῖς δὲ χαλχοῖς χαὶ ξένοις χαὶ πυρρίαις 
χαὶ πονηροῖς κἀχ σπεονηρῶν οὖσι πάντα χρώμεϑα 
ὑστάτοις ἀφιγμένοισιν, οἷσιν ἡ πόλις πρὸ τοῦ 

2 " ᾿ - » Ἃ ΄ν ς ᾽, ᾿ 2 ΄ Ὅν ἢ 

οὐδὲ φαρμακοῖσιν εἰχῇ ῥᾳδίως ἐχρήσατ᾽ ἄν. 
2 “΄Ὃν - 2 ΄ ἡ 7 " ’ 

ἀλλὰ χαὶ νῦν ὠνόητοι μεταβαλόντες τοὺς τρόπους 

χρῆσϑε τοῖς χρηστοῖσιν αὐϑις΄ καὶ κατορϑώσασι γὰρ 
, , τ Ξ - ’ - - “5 

εὔλογον, χἂν τι σφαλῆτ᾽, ἐξ ἀξίου γοῦν τοῦ ξύλου. 
ἣν τι χαὶ ττάσχητε, τιάσχειν τοῖς σοφοῖς δοχήσετε. 

ΑΙΛΚΟΣ 
. . ’ -- Ὁ εν ἃ 

νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα γεννάδας ἀνὴρ ᾿ 
ὁ δεσπότης σου. 

ἜΑΛΝΘΙΑΣ 
πῶς γὰρ οὐχὶ γεννάδας, 

« ᾿ 3 " ὧῳ , 

ὁστις γε τοίνειν οἶδὲ χαὶ βινεῖν μόνον; 
ΑΙΑΚΟΣ 

. , ἐΞ Μ , 
τὸ δὲ μὴ πατάξαι σ᾽ ἐξελεγχϑέντ᾽ ἄντιχρυς, 
«“ - , 5 ΄ 

ὅτι δοῦλος ὧν ἔφασχες εἶναι δεσπότης. 
ΞΑΧΘΙΑΣ 

» σὸ ᾿ γ, 

ᾧμωξε μέντἄν. 
ΛΙΆΚΟΣ 

τοῦτο μέντοι δουλιχὸν 
“ὧἕὦδ ᾿ . Η ἂν 

εὐθὺς τιεποίηχας, ὕπερ ἐγὼ χαίρω ποιῶν. 
᾿ ἘΛΝΘΙΑΣ 

χαίρεις; ἱχετεύω. 
ΑΙΑΚΟΣ 

3552) 52 ’ “- 

μάλλ᾽ ἐποπτεύειν δοχῶ, 
« , ,ς( - ’ 

ταν χαταράσωμαι λάϑρᾳ τῷ δεσπότῃ. 
Αὐϊοιορ!ιαπὶς υοἱ. 1]. 14 

120 

“) τῷ φι 

οῳ., .-- ο' 
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ΞΑΝΘΙᾺΣ 
τί δὲ τονϑορύζων, ἡνίχ᾽ ἂν τεληγὰς λαβὼν 
πολλὰς ἀπίῃς ϑύραζε; 

ΑΙΑΚΟΣ 
χαὶ τοῦϑ'᾽ ἥδομαι. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
τί δὲ πολλὰ πράττων; 

ΑΙΑΚΟΣ 
ὡς μὰ 4 οὐδὲν οἶδ᾽ ἐγώ. 

ΞΑΝΘΙᾺΣ 
τῦῦ ὁμόγνις Ζεῦ" χαὶ πτ-αραχούων δεσποτῶν 

ἅττ᾽ ἂν λαλῶσι; 
ΑΙΑΚΟΣ 

3... - »Ὰ 

μαλλὰ τιλεῖν ἢ μαίνομαι. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
τί δὲ τοῖς ϑύρασι ταῦτα χαταλαλῶν; 

ΑἸΑΚΟΣ ᾿ 
ἐγώ; 

γν 5 5 29) (ἡ ΜΙ Ξ Σ 
μὰ “10 ἀλλ᾽ ὅταν δρῶ τοῦτο, χαἀχμιαίνομαι. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
ἘῚ “ὦ2 Ὁ. ᾿ ΄ 
ὦ Φοῖβ᾽ Ἴπολλον ἔιιβαλέ μοι τὴν δεξιάν, 

τοῦ χαὶ δὸς χύσαι χαὐτὸς χύσον, χαί μοι φράσον 
σιρὸς Διός, ὃς ἡμῖν ἐστιν ὁμομαστιγίας, 

’ Ξε “ 2 Ὶ ΄ Ω ΄ 

τίς οὗτος οὐνδον ἐστὶ ϑόρυβος χαὶ βοή; 

ΑΙΑΚΟΣ 
ἃ πρᾶγμα πρᾶγμα μέγα χεχίνηται μέγα 

- - 4 ἣν; ’, 

ἐν τοῖς νεχροῖσι χαὶ στάσις τιολλὴ πάνυ, 
2 ᾿ ᾿Ὶ ΄ 2 ᾿ 

10. χώ λοιδορησιὸς Αἰσχύλου χεὺυριπίδου. 
Ἶ ΞΑΝΘΙΑΣ 
ἐκ τοῦ; 

ΑΙΛΚΟΣ 
΄ Ὡ} γα δὲ Ἁ ’ 

γόμος τις ἐνθάδ᾽ ἐστὶ κείμενος 
2 " - -»" [4 

ἀπὸ τῶν τεχνῶν ὅσαι μεγάλαι χαὶ δεξιαί, 
Ἀ , » -“ , 

τὸν ἄριστον ὄντα τῶν ἑαυτοῦ συντέχνων 
΄, 2 ’ 

σίτησιν αὐτὸν ἐν σπιρυταγείῳ λαμβάνειν 
ϑρόνον τε τοῦ Πλούτωνος ἑξῆς, μανϑάνεις; 
[4] 2 , ᾽ν , 

ἕως ἀφίχοιτο τὴν τέχνην σοφώτερος 
ἕτερός τις αὐτοῦ" τότε δὲ παραχωρεῖν ἔδει. 

- συ οι 



ΒΑΤΡΑΆ ΚΟΙ 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
τέ δῆτα τουτὶ τεϑορύβηχεν Αἰσχύλον; 

ΑΙΑΚΟΣ 
ἐχεῖνος εἶχε τὸν τραγῳδιχὸν θρόνον, 
ὡς ὧν χράτιστος τὴν τέχνην. 

ΞΑΝΘΙΑΣ δὴν 
γυνὶ δὲ τίς; 

ΑΙΑΚΟΣ 
ὅτε δὲ χατῆλϑ᾽ Εὐριπίδης, ἐπεδείχνυτο 
τοῖς λωποδύταις καὶ τοῖσι βαλλαντιοτόμοις 

χαὶ τοῖσι ττατραλοίαισι καὶ τοιχωρύχοις, 
«“ ΡῚ  ἀρρὶ «“ - ει .) ) , 

ὅπερ ἔστ᾽ ἐν δου πλῆϑος, οἱ δ᾽ ἀχροώμενοι 
- 5) - Ν ὴ - - 

τῶν ἀντιλογιῶν χαὶ λυγισμῶν χαὶ στροφῶν 
ὑπερεμάνησαν χἀγνόμισαν σοφώτατον" 
χἄπειτ᾽ ἐπαρϑεὶς ἀντελάβετο τοῦ ϑρόνου, 
ἵν᾿ αἰσχύλος καϑῆστο. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
χοὺχ ἐβάλλετο; 

ΑΙΑΚΟΣ 
μὰ 4 ἀλλ᾽. ὃ δῆμος ἀνεβόα χρίσιν ττοιεῖν 
ς , , , 

δητότερος εἴη τὴν τέχνην σοφώτερος. 

: ΞΑΝΘΙΑΣ 
ὃ τῶν τταγούργων; 

ἈΙΆΚΟΣ 

Α ,) ας ΄, ᾽, ε ἀξ τὶ 

γὴ “41: οὐράνιον γ᾽ οσον. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
᾿] ’ 2 2 τ Σ ΄ 

μεν Αἰσχύλου δ᾽ οὐκ ἦσαν ἕτεροι σύμμαχοι; 
ΑΙΑΚΟΣ 

“ἢ ν ΣΧ ὡΣ “ λον ΨΈΒῸΣ 
ολίγον τὸ χρηστὸν ἔστιν ὠσπὲρ ἐνϑαδί. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
, ὦ Ὁ Ὁ ὴ ΄ - ΄- 

τί δῆϑ'᾽ ὃ Πλούτων δρᾶν πιαρασχευάζεται; 

ΑΙΆΚΟΣ 
3 -" ᾿Ξ 3 ᾿  η " , 

ἀγῶνα ποιεῖν αὐτίχα μάλα χαὶ χρίσιν 
γ 2 - - , 

χάλεγχον αὑτῶν τῆς τέχνης. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

» - 

χάπειτα πῶς 
᾿ Σ " , τὶ ἢ 

οὐ χαὶ Σοφοχλέης ἀντελάβετο τοῦ ϑρόνου; 
ΑΙΛΚΟΣ 

, ,) 3 « ΕΥ) κ᾿ ᾿ 5 

μὰ “{ οὐχ ἐχεῖνος, ἀλλ᾿ ἔχυσε μὲν Αἰσχύλον, 
ἘΓ Ν᾿ -η ᾿ Ἁ » 

ὁτὲ δὴ χατῆλθε, κἀνέβαλε τὴν δεξιάν, 
145" 
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ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 
ΒΡ] - , - - 

χαἀχεῖνος ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ ϑρόνου" 
γυνὶ δ᾽ ἔιιδλλεν, ὡς ἔφη, Κλειδημίδης 
ἔφεδρος καϑεδεῖσϑαι" χἂν μὲν “ἰσχύλος χρατῇ, 
ἕξειν χατὰ χώραν" εἰ δὲ μή, ττερὶ τῆς τέχνης 

ν ἘΠΕ ΤΊΣ ΄ 10 ) , 
διαγωνεεῖσϑ' ἔφασχε τιρός γ᾽ Πυριπίδην. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
Ν -»" ΟΝ, ΣΝ 

τὸ χρῆμ ἄρ᾽ ἔσται; 
ΑΙΑΚΟΣ 
ὩΣ Ὁ ἢ “ γὴ 44 λίγον υστερον. 

χἀνταῦϑα δὴ τὰ δεινὰ χινηϑήσεται. 
χαὶ γὰρ ταλάντῳ μουσιχὴ σταϑμήσεται, 

ἘΛΝΘΙΑΣ 
τί δέ; μειαγωγήσουσι τὴν τραγῳδίαν; 

ΑΙΑΚΟΣ 
χαὶ χανόνας ἐξοίσουσι χαὶ ττήχεις ἐπῶν 

χαὶ πλαίσια ξύμπηχτα 
ΞΑΝΘΙΑΣ . 

’ , 

σιλινϑεύσουσι γάρ; 
ΑΙΑΚΟΣ 

᾿" , ᾿ - ς » 2 , χαὶ διαμέτρους χαὶ σφῆνας. ὃ γὰρ Εὐριπίδης 
χατ᾽ ἔπος βασανιεῖν φησι τὰς τραγῳδίας. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
ΠῚ , τ »: 2 ΄ , ἢ που βαρέως οἶμαι τὸν “ἰσχύλον φέρειν. 

ΑΙΑΚΟΣ 
29), - ν 2 ’ ΄, 

ἔβλεψε γοῦν ταυρηδὸν ἐγχύψας χάτω. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

- χ ᾿ ΄, τὸ 
χρινεῖ δὲ δὴ τίς ταῦτα; 

ΛΙΑΚΟΣ 
Ὁ ὙΦ ΟΣ ΄ Σ 

τοῦτ᾽ ἣν δύσχολον 
» - «ς ,ὔ 

σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ἀπορίαν ηὑρισχέτην. 
, , »ς 2 ΄, οὔτε γὰρ ᾿ἰϑηναίοισι συνέβαιν᾽ Αἰσχύλος, 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
Η ν ΩΣ, ΣΡ Ξ ν ΄ 
σχιολλοὺς ἴσως νόμιζε τοὺς τοιχωρύχους. 

ΔΙΛΚΟΣ 
᾿- ,ὔ » » “1 - - δὰ ΛΩΝ 

λῆρον τε ταλλ ἡγεῖτο τοῦ γνῶναι τ7τέρι 
φύσεις στιοιητῶν" εἶτα τῷ σῷ δεσπότῃ 
ἐπέτρειμαν, ὁτιὴ τῆς τέχνης ἔμπειρος ἦν. 
ἀλλ᾽ εἰσίωμεν" ὡς ὁπόταν οἱ δεσπόται 
ἐσπουδάχωσι, χλαύμαϑ'᾽ ἡμῖν γίγνεται. 
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ΧΟΡῸΣ 
ἡ που δεινὸν ἐριβρεμέτας χόλον ἔνδοϑεν ἕξει, 
ἡνίχ᾽ ἂν ὀξυλάλον παρίδῃ ϑήγοντος ὀδόντα 815 
ἀντιτέχνου" τότε δὴ μανίας ὑπὸ δεινῆς 
ὄμματα στροβήσεται. 
ἔσται δ᾽ ἱπττολόφων τε λόγων κορυϑαίολα γδίση 
σχινδαλάμων τε πιαραξόνια σμιλεύματά τ᾽ ἔργων, 
φωτὸς ἀμυνομένου φρενοτέχτονος ἀνδρὸς 820 
ῥήμαϑ' ἱπποβάμονα. 

φοίξας δ᾽ αὐτοχόμου λοφιᾶς λασιαύχενα χαίταν, 

δεινὸν ἐπισχύνιον ξυνάγων βρυχώμενος ἵσει 

ῥήματα γομφοϊταγὴ τειναχηδὸν ἀποσπῶν 
γηγενεῖ φυσήματι" 89: 
ἔνϑεν δὴ στοματουργὺς ἐπῶν βασανίστρια λίσφη 
γλῶσσ᾽ ἀνελισσομένη φ ϑονεροὺς χινοῦσα χαλινοὺς 
ῥήματα δαιομένη χαταλετιτολογήσει 
σελευμόνων στολὺν τόνον. 

ΥῚ 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
) Ὗ ᾿΄ -» ὟΣ ν , 

οὐχ ἂν μεϑείμην τοῦ ϑρόνου, μὴ νουϑέτει. [5] ὡϑ [-- 

χρείττων γὰρ εἶναί φημι τούτου τὴν τέχνην. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

«Αἰσχύλε τί σιγᾷς; αἰσϑάνει γὰρ τοῦ λόγου. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ἀποσεμγνυνεῖται πρῶτον, ἅπερ ἑχάστοτε 
ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐτερατεύετο. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
(ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν μὴ μεγάλα λίαν λέγε. ου »"" οι 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ἌΡ Ἄ, - ᾿ , , 
ἐγῴδα τοῦτον χαὶ διέσχεμμαι ττάλαι, 
νιν ἃ 3 " γ) ν..". 

ἄνϑρώω τον ἀγριοτοιὸν αὐϑαδόστομιον, 
» 3 ’ 3 Ψ , , 

ἔχοντ᾽ ἀχάλινον ἀχρατὲς ἀϑύρωτον στόμια, 
} ᾿ ’ 

ἀπεριλάλητον χομποςφαχελορρήμονα. 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
᾽" ,: ἔξ, - " " - 

ἄληϑες ὦ παῖ τῆς ἀρουραίας ϑεοῦ; 840 
Ν πὰ δ΄ κα πρν κυ ῖς " ἡ ἢ ΠῚ 

σὺ δὴ ᾽μὲ ταῦτ᾽ ὦ στωμυλιοσυλλεχεάδη 
χαὶ τιτωχοττοιὲ χαὶ ῥδαχιοσυρραπτάδη; 
3... » ᾿ γ᾽.» - 

ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων αὔτ᾽ ἐρεῖς. 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
“7 Ὶ ᾿, 

σπταῦ Αἰσχύλε, 
λ ᾿ . 2 ᾿ ΄ { , ΄ χαὶ μὴ πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα ϑερμήνης χότῳ. 

ΛΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
2 -" 7 ἌΝ - ΞΨ , - 

οὐ δῆτα πρίν γ᾽ ἂν τοῦτον ἀπτοφήνω σαφῶς 
- ὃχ 

τὸν χωλοποιὸν οἷος ὧν ϑρασύγεται. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

2 2 .2» , “Ν 285 , ἐς: 

ἄρν᾽ ἄρνα μέλανα παῖδες ἐξενέγχατε 
τυφὼς γὰρ ἐχβαίνειν παρασχευάζεται. 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
Ξ. 5 ΑΥ ΄ , 
ὦ χρητιχὰς μὲν συλλέγων μονῳδίας, 

΄, 2 , , ἊΣ , 

γάμους δ᾽ ἀνοσίους ἐσφέρων ἕς τὴν τέχνην. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

Ἄν (ξ ΞΥ , 3 γ , 
ἐπίσχες οὗτος ὦ τιολυτίμιητ Αἰσχύλε. 
» ν -» -- ὌΝ ΟΣ Ἧς κ Ἃ ΡῚ , 

ἀπὸ τῶν χαλαζῶν δ᾽ ὦ πονήρ᾽ Εὐριπίδη 
ἄναγε σεαυτὸν ἐχποδών, εἰ σωφρονεῖς, 
ἵγα μὴ χεφαλαίῳ τὸν χρόταφόν σου ῥήματι 
ΚῚ Ν ς ον 3 - τ ΣΣ Ξ τς Ν τῆλ ἃ ἐγὼν ὑπ᾽ ὀργῆς ἐχχέῃ τὸν Τήλεφον 

. ᾿ . ν 2 . ᾽ "53. 9 ν , 
σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργὴν Αἰσχύλ᾽ ἀλλὰ πραόνως 

2 - 2 ,ὕ 

ἔλεγχ᾽ ἐλέγχου: λοιδορεῖσθαι δ᾽ οὐ ϑέμις 
ἄνδρας ποιητὰς ὥσττερ ἀρτοπώλιδας. 

Ν 2 5} { ᾿) [42 παν 2 { κ - 

σὺ δ᾽ εὐϑὺς ὠσττερ πρῖνος ἐμπρησϑεὶς βοᾷς. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 
ὌΡ , ἌΝ α ΟΣ Ὸ ΕΑΝ, 2 2 , 

ἕτοιμός εἰμ᾽ ἔγωγε, χοὺκχ ἀναδύομαι, 
δάχνειν δάχνεσϑαι πρότερος, εἰ τούτῳ δοχεῖ, 

, "5 - » , 
τἄπη, τὰ μέλη, τὰ νεῦρα τῆς τραγῳδίας, 
καὶ νὴ 4ία τὸν Πηλέα γε χαὶ τὸν “Ἴολον 

ι ’ ῃ 

χαὶ τὸν Μελέαγρον χἄτι μάλα τὸν Τήλεφον. 
ΔΙΟΧΎΥ͂ΣΟΣ 

σὺ δὲ δὴ τέ βουλεύει ττοιεῖν; λέγ᾽ Αἰσχύλε. 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

, ΄ 2 ΄ 7. ἐβουλόμην μὲν οὐχ ἐρίζειν ἐνϑαδί 
, ς Ν » 

οὐχ ἐξ ἴσου γάρ ἔστιν ἀγὼν νῷν. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

,ὔ ἐ 

τί δαί; 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

“ ς , 59" , , 

οτι ἢ τιοίησις οὐχὶ συντέϑνηχέ μοι, 

τούτῳ δὲ συντέϑνηχεν, ὥσϑ᾽ ἕξει λέγειν. 
ὅμως δ᾽ ἐπειδή σοι δοχεῖ, δρᾶν ταῦτα χρή. 
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ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ἔϑι νυν λιβανωτὸν δεῦρό τις χαὶ τιῦρ δότω, 
ὅστως ἂν εὐὔξωμαι πρὸ τῶν σοφισμάτων 
ἀγῶνα χρῖναι τόνδε μουσιχώτατα" 
ὑμεῖς δὲ ταῖς Μούσαις τι μέλος ὑπᾷσατε. 

ΧΟΡΟΣ 
ὦ Διὸς ἐννέα παρϑένοι ἁγναὶ 
Μοῦσαι, λεπτολόγους ξυνετὰς φρένας αἱ χαϑορᾶτε 
ἀνδρῶν γνωμοτύτεων, ὅταν εἰς ἔριν ὀξυμερίμνοις 
ἔλϑωσι στρεβλοῖσι τταλαίσμασιν ἀντιλογοῦντες, 
ἔλϑετ᾽ ἐποινόμεναι δύναμιν 
δεινοτάτοιν στοιμάτοιν τιορίσασϑαι 
ῥήματα χαὶ τεαραπρίσματ᾽ ἐπῶν. 
νῦν γὰρ ἀγὼν σοφίας ὃ μέγας χωρεῖ πρὸς ἔργον ἤδη. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
γ, { - " ΄ . 27 ΄ 

εὔχεσϑε δὴ χαὶ σφώ τι πρὶν τἄπη λέγειν. 
ΑΙΣΧΥΔΟΣ 

“ἠμητερ ἣ ϑρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα, 
εἶναί με τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων. 

: ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ἐπίϑες λαβὼν χαὶ δὴ σὺ λιβανωτόν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ - 
χαλῶς" 

ἕτεροι γάρ εἰσιν οἷσιν εὔχομαι ϑεοῖς. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἴδιοί τινές σοι, χόμμα χαινόν; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

χαὶ μάλα. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἴϑι δὴ προσεύχου τοῖσιν ἰδιώταις ϑεοῖς. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

αἰϑὴρ ἐμὸν βόσχη μια χαὶ γλώττης στρόφιγξ 
χαὶ ξύνεσι χαὶ μυχτῆρες ὀσφραντήριοι, 
ὀρϑῶς μ᾽ ἐλέγχειν ὧν ἂν ἅπτωμαι λόγων. 

ΧΟΡῸΣ 
ι ν Ἐς; 8.1. Ρ Ἂ 

χαὶ μὴν ἡμεῖς γ᾽ ἐπιϑυμοῦμεν 
σεαρὰ σοφοῖν ἀνδροῖν ἀχοῦσαι 
τίνα λόγων τίν᾽ ἐμμελείας 
ἔπιτε δαΐαν ὁδόν. 

δ9ὃ -- 904 --- 993 --τΤ΄ὸ0 8 

Ο “ὴ [21] 

Ω [9.] ὧν 

890 

ς ΩΣ δι 
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γλῶσσα μὲν γὰρ ἠγρίωται, 
- Υ 2 - λῆμα δ᾽ οὐχ ἄτολμον ἀμφοῖν, 

οὐδ᾽ ἀχίνητοι φρένες. 
σιροσδοχᾶν οὖν εἰχός ἐστι 
τὸν μἱὲν ἀστεῖόν τι λέξειν 

) Ξ ) “ χαὶ χατερριγημένον, 
᾿ 2 2 - 2 2 ’ 

τὸν δ᾽ ἀνασττῶντ αὐτοπρέμνοις 
τοῖς λόγοισιν 
ἐμπεσόντα συσχεδᾶν στολ-. 

λὰς ἀλινδήϑρας ἐπῶν. 
ὙΠ , δὲ , κ᾿ ᾿ «“ Ὁ γ 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα χρὴ λέγειν" οὕτω δ᾽ ὅπως ἐρεῖτον 
2 - ᾿ "5. ΠΡ "25 5 Ν᾽. σὴ » 
ἀστεῖα χαὶ μήτ᾽ εἰχόνας μήϑ᾽ οἵ ἂν ἄλλος εἴποι. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
χαὶ μὴν ἐμαυτὸν μέν γε τὴν ποίησιν οἷός εἰμι, 

- ς , - - 

ἐν τοῖσιν ὑστάτοις φράσω, τοῦτον δὲ τιρῶτ᾽ ἐλέγξω, 
ς 5; 2 ἜΝ Ν ΄ ἔα κα Ν « . 
ὡς ἣν ἀλαζὼν χαὶ φέναξ οἵοις τὲ τοὺς ϑεατὰς 

ἐξηπάτα μώρους λαβὼν παρὰ Φρυνίχῳ τραφέντας. 
σκιρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα γέ τινα χαϑῖσεν ἐγχαλύνμας, 

. τ) ΕΣ ΄ 
Ἀχιλλέα τιν᾽ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δειχνύς, 

΄ - "» γ2φν , 

πρόσχημα τῆς τραγῳδέας, γρύζοντας οὐδὲ τουτί. 
, ἔξ ᾿ς ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

Ν ,) τ 

μὰ τὸν 4“έ᾽ οὐ δῆϑ'. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

ς Ν ’ ΩΝ [τ Ν ὟΝ 

ὁ δὲ χορός γ᾽ ἤρειδεν ὁρμαϑοὺς ἂν 
- - - ᾿ 2 ὕ 

μελῶν ἐφεξῆς τέτταρας ξυνεχῶς ἄν" οἱ δ᾽ ἐσίγων. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

2 ᾿Ὶ 5 ἘἸ - - ᾿, ΣΟ. ΔῚΣ 

ἐγὼ δ᾽ ἔχαιρον τῇ σιωπῇ, καί μὲ τοῦτ᾽ ἔτερτστεν 
τὰ ΡλῚ -“ - 

οὐχ ἧττον ἢ νῦν οἱ λαλοῦντες. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ. γῆμ»:- 

35 ἃ ΤΥ ὦ ἡ δο δ ἡλίϑεος γὰρ ἤσϑα, 
σαφ᾽ ἰσϑι. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
» - -" , 2 - 

χἀμαυτῷ δοχῶ. τί δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασ᾽ ὁ δεῖνα; 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

2 , - - 

ὑπ ἀλαζονείας, ἵν᾿ ὃ ϑεατὴς προσδοχῶν χαϑῇτο, 
«ς 2 , , - .2 ν ’ 

ὁπόϑ᾽ ἡ Νιόβη τι φϑέγξεται" τὸ δρᾶμα δ᾽ ἂν διήει. 
᾽ ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ. 

᾽Ὰ ΄ ΣΟ ΡΣ 9 -.-᾿ὔ ς 2 2 - ὦ παμτιόνηρος, οἷ᾽ ἄρ᾽ ἐφεναχιζόμην ὑπ᾽ αὑτοῦ. 
τί σχορδινᾷ χαὶ δυσφορεῖς; 
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ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 
«" ἐ, 2 " ΡΣ ς Στ αν 

τι αὐτὸν ἐξελέγχω. 
γ )} ν - ΄ ᾿ ν - 

χἄπειτ᾽ ἐπειδὴ ταῦτα ληρήσειε χαὶ τὸ δρᾶμα 
’ Ἁ ΄ ΡΒ] ἢ 

ἤδη μεσοίη, ῥήματ᾽ ἂν βόεια δώδεχ᾽ εἴστεν, 
ὀφρῦς ἔχοντα καὶ λόφους, δείν᾽ ἄττα μορμορωτιά, 920 
ἄγνωστα τοῖς ϑεωμένοις. 

ΛΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
οἴκιοι τάλας. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ ᾿ 
σιώσια. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
Ἁ "2. ὉᾺ 3 2. , 

σαφὲς δ᾽ ἂν εἶπεν οὐδεέν, 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

. Ξ . γ. 
μὴ πτιρῖε τοὺς ὑδόντας. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗ͂Σ 
2 δὲ). ΜΝ ’, Ρ} ’, δ 2 2 Ψ ᾿, Ψ ’ Ξ ἀλλ ἢ Σχαμάνδρους ἢ τάφρους ἢ π΄ ἀσπίδων ἐπόντας 

, 7. ΄ ) γρουπαέτους χαλχηλάτους χαὶ ῥήμαϑ' ἱππόχρημνα, 
-- . “2 5 δ ἃ ξυμβαλεῖν οὐ ῥᾷδι᾽ ἣν. : 990 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ΙΝ οὖ Ν ᾽ ΝΣ - 

γὴη τοὺς ϑεοὺς ἔγω γοῦν 
, 2 - ,ὔ Ἁ ΄ 

ἤδη στοτ᾽ ἐν μαχρῷ χρόνῳ νυχτὸς διηγρύπνησα 
Ν ᾿ ς , - ᾿ 2 » 

τὸν ξουϑὸν ἱχυτταλέχτορα ζητῶν τίς ἔστιν ὄρνις. 
ΑἸΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

- 5" - ΕΥ̓͂ ΄ 2 , 

σημεῖον ἐν ταῖς ναυσὶν ὠμαϑέστατ᾽ ἐνεγέγρατιτο. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

2 . , κ , 7 ΄ , 3 

ἐγὼ δὲ τὸν Φιλοξένου γ᾽ ᾧμην Ἔρυξιν εἶναι. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ἥν τα , - ᾿ -»Ὗ753 Ε 

εἶτ΄ ἐν τραγῳδίαις ἐχρὴν χἀλεχτρυόνα ττοιῆσαι; 980 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

Ν δ ἐπ - «2. 2» 2 ᾿ “ 7 , 
σὺ δ᾽ ὦ ϑεοῖσιν ἐχϑρὲ ποῖ᾽ ἄττ᾽ ἐστὶν ἅττ᾽ ἐποίεις; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΙΙΣ 
2 [φ ΄ " ,})} 2 , « ᾿ 

οὐχ ἱπιτταλέχτορας μὰ “1 οὐδὲ τραγελάφους, ἀπὲρ σύ, 
" »ἂ ᾿ ἊΝ ν πᾶ; ΄ 

ἃν τοῖσι τεταραπετάσμασιν τοῖς μηδιχοῖς γράφουσιν" 
ἀλλ᾽ ὡς πιαρέλαβον τὴν τέχνην τεαρὰ σοῦ τὸ ὅτον εὐϑὺς ὡς τιαρέλαβον τὴν τέχνην τεαρὰ σοῦ τὸ πρῶτον εὐϑὺς 

- « " , " ΄ » 5 

οἰδοῦσαν ὑπὸ χομτασμάτων χαὶ ῥημάτων ἐπαχϑῶν, 940 

ἔσχνανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν χαὶ τὸ βάρος ἀφεῖλον 
Σ , Ἁ , Ἁ . Ἦ, - 

ἐχπουλλίοις καὶ περιπάτοις χαὶ τευτλίοισι λευχοῖς, 
ν " . ,Ὗ ᾿Ξ" 

χυλὸν διδοὺς στωμυλμιάτων ἀπὸ βιβλίων ἀπηϑῶν" 
Μ᾽. , Ὗ Φ» - ᾿ 

εἶτ΄ ἀνέτρεφον μονῳδίαις Κηφισοςῶντα μιγνύς. 
. ἡϑῆν] Β] γ ᾿ [7] ᾿ } Ὁ ΠΝ ἩἪἋ ν » ᾿ 

εἰν οὐχ ἐλήρουν ὁ τι τὐχοιμ᾽ οὐδ᾽ ἐιιπιεσὼν ἔφυρον, 940 
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375 τ ἃ , ͵ ν " ΝΘ ΟΝ 5Ω Χ 
ἀλλ᾽ οὐξιὼν πρώτιστα μέν μοι τὸ γένος εἶχτ᾽ ἂν εὐϑὺς 
τοῦ δράματος. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἘΣ ν 5. ν 23. .ὯἙ ν ἧς Ξ 

χρεῖττον γὰρ ἣν σοι γὴ Ζί. ἢ τὸ σαυτοῦ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
5) Ὁ Τ. δ) Δ - ΄ 2 - ἌΘΩΝ, μάσιςς ΕΣ, ΌΘΝΝ 2 , 

ἔπειτ᾽ ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπῶν οὐδὲν πιαρῆχ᾽ ἂν ἀργόν, 

ἀλλ᾽ ἔλεγεν ἡ γυνή τέ μοι χὠ δοῦλος οὐδὲν ἧττον νἘ γι 6 ΤΝ7}»7) μοὲχ ς Οὐθὲν Ἧττον, 
᾽ ᾽ ΄ ΒῚ , Β] » γ7 

χὠ δεσπότης χῆ παρϑένος χὴ γραῦς ἀν. 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ δ 
εἰτα δῆτα 

2 2 ζ τ Ἂς 50 5 ὅτι τὸ - 
οὐχ ἀποϑανεῖν σὲ ταῦτ᾽ ἐχρῆν τολιιῶντα; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ Ε 
ΩΥ Ψ ’ 

μὰ τὸν “ἰχεόλλω" 
Ἂ Ν νη». 3 

δημοχρατιχὸν γὰρ αὖτ ἔδρων. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

- ᾿Ν , Ὡ - 

τοῦτο μὲν ἔασον ὦ τῶν. 
2 Ρ] , 

οὐ σοὶ γάρ ἐστι περίπατος χάλλιστα ττερί γε τούτου. 
ΒΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ἔγγδιτα τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ ) 

Ἁ δ 

φημὶ χαγώ. 
« " ΠΞ 2 , - 

ὡς πρὶν διδάξαι γ᾽ ὠφελες μέσος διαρραγῆναι. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

λεχτῶν τε χανόνων ἐσβολὰς ἐπῶν τὲ γωνιασμούς, 
- ς - Σ ΄ , - ,- 

γοεῖν ὁρᾶν ξυνιέναι στρέφειν ἐρᾶν τεχνάζειν, 
ὑπο δος - -- “ 

χάχ᾽ ὑποτοχεῖσθϑαι, περινοεῖν ἅπαντα, 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ Ἶ . 

φημὶ χάγώ. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

Ἧς - ’ 9 5} , ἴξιν Ἵ , ω9 ΤΑΝ ᾽, , 

οἰχεῖα πράγματ᾽ εἰσάγων, οἷς χρώμιεϑ', οἷς ξύνεσμιεν, 
τοι ΚΕ ΞΡ ΄ - Ἄν ᾿ τ 

ἐξ ὧν γ᾽ ἂν ἐξηλεγχόμην" ξυνειδότες γὰρ οὗτοι 

ἤλεγχον ἂν μου τὴν τέχνην" ἀλλ᾽ οὐχ ἐχομπολάχουν ἡ ε )6 "“ "λό. ὦ ' ὖς 
ἌΓΩΝ - - Ρ] , 2.2) 315, δὴ ΄ 
ἀπὸ τοῦ φρονεῖν ἀποσιιτάσας, οὐδ᾽ ἐξέπληττον αὐτούς, 

σι - ΄, ν ΄ 

Κύχνους ποιῶν χαὶ Μέμνονας χωδωνοφαλαροπωώλους. 
΄ Ν ΄ Ρ] Ν {τ , ’ 

γνώσει δὲ τοὺς τούτου τὲ χαμοὺς ἑχατέρου μαϑητᾶς. 
λ ’, ,ὔ , Ὁ Πα τ - 

τουτουμενὶ Φορμίσιος Μεγαίνετος ϑ' ὁ μανὴς, 
Ὶ “ιν ΄ 

σαλπιγγολογχυπηνάδαι, σαρχασμοπιτυοχόμπται, 
οὑμοὶ δὲ κΥῪ ῦ χαὶ Θ γῆ. ὃ } ΄ μοὶ τλειτοιῶν τὸ χαὶ Θηραμένης ὁ χομιψός. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
Θη Ἐν ἄγος ΔΈ Ψ σον π' . ὃ ν ΕΣ ν , 
ἡραμένης; σοφός γ᾽ ἀνὴρ χαὶ δεινὸς ἐς τὰ πάντα, 



- ς 
ΒΑΤΡΑΧΟῚ 910 

ὃς ἢν χαχοῖς που περιπέσῃ καὶ τελησίον πταραστῇ, 
,ὔ Σ - - 2 τ» 5). 5 Ἐν ς 

χεξχττωχὲν ἔξω τῶν χαχῶν, οὐ Χῖος ἀλλὰ Κεῖος. 910 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
τοιαῦτα μέντοὐγὼ φρονεῖν 
τούτοισιν εἰσηγησάμην, 

Δ ξεν ἐἕ . -  Ἔ 

λογισιιὸν ἑνϑ εὶς τῇ τέχνῃ 
κ᾿ Ὺ' ΄“ Ἂ 0 κῷ 

χαὶ σχέιψιν, ὡστ γδὴ νοεῖν 
΄“ ᾿ ΄ -- 

ἅπαντα χαὶ διειδέναι 97 

τά τ᾽ ἄλλα χαὶ τὰς οἰχίας 
- , Ρλ] » 

οἰχεῖν ἄμεινον ἢ πρὸ τοῦ 
τ - “- 5. »» χἀνασχοπεῖν, πῶς τοῦτ᾽ ἔχει; 

- ᾽ , 32. 5» 

σοῦ μοι τοδί; τίς τοῦτ᾽ ἔλαβε; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

- -" 2 

γὴ τοὺς ϑεοὺς νῦν γοῦν ΄ϑη- 980 
’, “ ν 

γαίων ἅπας τις εἰσιὼν 

χέχραγε πρὸς τοὺς οἰχέτας 
γΞ - -. 232 ς ΄ 
ξητὲι τε, που στιν ἢ χυτρα; 

, ν ν Ἧ ΄, 

τίς τὴν χεραλὴν ἀπεδήδοχεν 
τῆς μαινίδος; τὸ τρύβλιον 980 
τὸ περυσιγνὸν τέϑνηχέ μοι" 
γιοῦ τὸ σχόροδον τὸ χϑιζινόν; 
τίς τῆς ἐλάας παρέτραγεν; 

΄, 3 Ὁ Ὶ , 

τέως δ᾽ ἀβελτερώτατοι 
κεχηνότες μαμμάχυϑοι 990 
μελιττίδαι χαϑῆντο. 

ΧΟΡΟΣ 

τάδε μὲν λεύσσεις φαίδιμ ἠχιλλεῦ" 
Ν ᾿ ᾿, . - ΤΩ 

σὺ δὲ τί φέρε πρὸς ταῦτα λέξεις; 
’, «“ 

μόνον πὼς... .. 
3 ΕῚ ς { Ἂ ς , 

μὴ σ ὁ ϑυμὸς ἀρπασας 
» - Ὶ - 

ἐχτὸς οἴσει τῶν ἐλαῶν" 990 
δι " ’ 

δεινὰ γὰρ χατηγόρηχεν. 
59.) ὦ εἰ ᾿κ«- 
ἀλλ ὅπως ὦ γεννάδα 

. 3 ῈΥ] 

μὴ πρὸς ὀργὴν ἀντιλέξεις, 
)η ᾿ ’ 

ἀλλὰ συστείλας ἄχροισι 
χρώμιενος τοῖς ἱστίοις, Τ000 

3 δ ὦ Ὦ Ὁ "- 
εἶτα μᾶλλον μᾶλλον ἄξεις 
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ἊΣ ἼΞΕΝ: χαὶ φυλάξεις, 
ἐς: , Χ ᾿ -» »Ξξ 

ἡνίχ᾽ ἂν τὸ τινεῦμα λεῖον 
χαὶ χαϑεστηχὸς λάβης... : 

ἐλλ ὦ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας ῥήματα σεμνὰ ἀλλ᾽ ὦ πρῶτος τῶν λλή 7τυ 0) ς ῥήματα σεμνὰ 
΄, ᾿ - -" λ »" 2 ,ὔ 

χαὶ χοσμήσας τραγιχὸν λῆρον, ϑαρρῶν τὸν χρουνὸν ἀφίει. 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

- - ΄, ᾿ ΝΝ ἸἘ 3... - 

ϑυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχίᾳ, χαί μου τὰ στιλάγχν ἀγαγαχτεῖ, 
κ᾿ - ΚΣ ἢ ΕΝ κ ΄ 15 

εἰ πρὸς τοῦτον δεῖ με ἀντιλέγειν" ἵνα μὴ φάσχῃ δ᾽ ἄτπτο- 
Οεῖν μι, 

ν ππὐχηινιί γος οὕνεχα γοὴῦ ϑαυιιάζειν ἀν ΠΕΡΗ ἀπόχριναί μοι, τίνος οὔὕνεχα χρὴ ϑαυμάζειν ἄνδρα ποιητήν: 
ΕΥΡΙΠΙΔῊΣ 

Νά μα ἡ ν᾽ ᾿ “ ᾿ - 

δεξιότητος χαὶ νουϑεσίας, τι βελτίους τὲ ποιοῦμεν 
ν 2 ΄ 2 - ’ 

τοὺς ἀνϑρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν. 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

οἴ τϑ αν νκα ᾿ ,΄ 
ταῦτ᾽ οὖν εἰ μὴ τιξττοίηχας, 

νλ} ἐχ ἣν “ε) Εν Γε 3 Υ γγιέδειξαο ἀλλ᾽ ἐχ χρηστῶν χαὶ γεγναίων μοχϑηροτάτους ἀτιέδειξας, 

τί παϑεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

’ ἊΝ -“ ΚΙ ’ 

τεϑναναι" μὴ τοῦτον ἐρώτα. 
ΑἸΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

ἘΣ Κ , [4 2 Ν 7.) - " - 

σχέιμαι τοίνυν οἵους αὐτοὺς τταρ᾽ ἐϊιοῦ πεαρεδέξατο τερῶτον, 
εἰ γενναίους χαὶ τετραπήχεις, χαὶ μὴ διαδρασιττολίτας, 

τ ᾿ , ᾿ Ω΄’ “ - , 
μηδ᾽ ἀγοραίους μηδὲ χοβάλους ὥσπερ νῦν μηδὲ πεανούρ- 

γους, 

Ἰλλὰ σινέοντας δόρυ χαὶ λόγχας χαὶ λευχολόφους τρυφα ἀλλὰ σινέοντας δόρυ χαὶ λόγχας χαὶ λευχολόφους τρυφα- 
λείας 

ν , ᾿ ἃ νΝ ΕΑ Ὑ5..- ΔΎ Ν ς Α , χαὶ ττήληχας χαὶ χνημῖδας χαὶ ϑυμοὺς ἑπταβοείους. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

. “ν τ ΄ - ΕΥ̓ 7 , 
χαὶ δὴ χωρεῖ τουτὶ τὸ χαχόν᾽ χρανοποιῶν αὖ μ᾽ ἐχειτρέιμει. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ᾷ ν ΄ Ν , «“ 2 " , 2:5: , ἐΞ 
χαὶ τί σὺ δοάσας οὕτως αὐτοὺς γενναίους ἐξεδίδαξας; 

, ᾽Σ 7 2 -» ὔ , 

«Ἱἰσχύλε λέξον, μηδ᾽ αὐϑαδῶς σεμνυνόμενος χαλέπαινε. 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

- , , 

δρᾶμα ποιήσας ἄρεως μεστόν. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

ποῖον: 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
δὰ ΤῸ 2». , ἶσον ͵ Σ 

τοὺς ἕπτ ἔπὶ Θηβὰς 
«ν ΚῚ Ἴ ΄ ΧΝΝ αὐ τα » ἑλύοΝ 2,ΩΝ 2 , 9 δάϊ ὅ, 

ὁ ϑεασάμενος 7τᾶς ἂν τις ἀνὴρ ἡράσϑη δαάϊος εἰναι. 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
τουτὶ μέν σοι χαχὸν εἴργασται" Θηβαίους γὰρ πεποίηχας 

΄ ΕῚ ΄ 2 «“ ΄, 

ἀνδρειοτέρους ἐς τὸν πεόλεμον, καὶ τούτου γ ουνεχα τύπτου. 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
ΡΥ ΤΥ ἈΠ ΟΥ πΞτ δ ὅ,χινε ς αἰ γλδιὸν ἀπιν ΣΝ τ αὐτο , ἪΡ Η 
ἀλλ υμῖν αὖτ ἐξῆν ἀσχεῖν, ἀλλ οὐχ ἑπὶ τοῦτ᾽ ἑτρατίεσϑε. 1028 

τ ’ ΄ » ὦν ΑἹ ἘΣ : ἶΑ 

εἶτα διδάξας Πέρσας μετὰ τοῦτ᾽ ἐπιϑυμεῖν ἐξεδίδαξα 
- 2 " ΄ , , 

γιχᾶν ἀεὶ τοὺς ἀντιπάλους, χοσμήσας ἔργον ἄριστον. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

» ἈΝ μ , - 

ν ἤχουσ ἅπο “Ἔᾳαρείου τεϑνεῶτος, 
2 

ἐχάρην γοῦν, ἡνίχ᾽ ἰὰ 
ς Α ν 26 Ν ΝΣ Ὁ ςφν ’ τ 2 - 

ὁ χορὸς δ᾽ εὐϑὺς τὼ χεῖρ᾽ ὡδὶ συγχρούσας εἶπεν ἰαυοῖ. 
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 

ταῦτα γὰρ ἄνδρας χρὴ ποιητὰς λάσχειν. σχέψαι γὰρ ἀπ᾽ το80 
2 » ἀρχῆς 

«ς 3 ’, - - - , 

ὡς ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται. 
Ὄ δον ᾿" ν λ ΡῈ ΚΙ «- ᾿" ὃ Ἔ ’, 2 Ξ ΑΞ ΄ 

ρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς ϑ' ἡμῖν χατέδειξε φόνων τ ἀπέ- 
χεσϑαι, 

- "2 4: ΄ ’, Ν ΄ , 

Μουσαῖος ὃ ἐξαχέσεις τε νόσων χαὶ χρησμούς, Ἡσίοδος δὲ 
- ἘΞ ΄ - «“ ’, ν σι ἵ 

γῆς ἐργασίας, χαρττῶν ὥρας, ἀρότους" ὃ δὲ ϑεῖος Ὅμηρος 
2 ᾿ - ν , , --«ς- ς ΄ 

ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ χλέος ἔσχεν τιλὴν τοῦδ᾽ ὅτε χρήστ᾽ τοϑῦ 
᾿ 2, ν 

ἐδίδαξεν, 
, 2 εν ΄ , γ Ἔ 

τάξεις ἀρετὰς ὑπλίσεις ἀνδρῶν; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

χαὶ μὴν οὐ Πανταχλέα γε 
ἐδ ὃ Ὄπ τε . Ε ΄ δ , - εἰ τ Ἦν ἐδίδαξεν ὅμως τὸν σχαιότατον" τιρῴην γοῦν, ἡνίχ᾽ ἔστεμιπεν, 

Ἀ , - , , , Ὶ.593 

τὸ χράνος πρῶτον τεριδησάμενος τὸν λόφον ἤμελλ᾽ ἐπι- 
δήσειν. 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
37γΝν2 » 2 , Ἔν Ψ , “ 
ἀλλ᾽ ἄλλους τοιτιολλοὺς ἀγαϑούς, ὧν ἣν χαὶ “άμαχος ἤρως" 
«“ ς ; ν ΩΣ ᾿ Ὶ5 , ὅϑεν ἡμὴ φρὴν ἀπομαξαμένη ττολλὰς ἀρετὰς ἐποίησεν, τοι0 

΄ ᾿ ᾿ , ’ , 

Πατρόχλων, Τεύχρων ϑυμολεόντων, ἵν᾿ ἐπαίροιμι᾽ ἄνδρα 
σεολίτην 

) , δεν , ᾿ ΄ 

ἀντεχτείνειν αὑτὸν τούτοις, ὅὁπτόταν σάλττιγγος ἀχούσῃ. 
»η.23 ) Δ᾽ ᾿ γ ᾿ ᾿ ᾿ νν ᾿Ν ᾿ 

ἀλλ οὐ μὰ εἹ{᾿ οὐ Φαίδρας ἐποίουν πόρνας οὐδὲ Σϑενεβοίας. 
23.νὉ) 1.0.9) γ οἿ « 2 -»" , ».2 ᾽ - οὐδ᾽ οἰδ᾽ οὐδεὶς ἡντιν᾽ ἐρῶσαν πώποτ᾽ ἐποίησα γυναῖχα. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ν ,) 2 " ) - - 2 " ὕὔ , 

μὰ 40 οὐ γὰρ ἐπὴν τῆς ἐ!φροδίτης οὐδέν σοι. 1040 

ΑἸΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
ἃ ἘΣ ΤΡ ΤῊ 

μηδὲ γ᾽ ἐπτείν). 
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γη.523 , Ξ ΒΡ » - 

ἀλλ᾽ ἐπί τοι σοὶ καὶ τοῖς σοῖσιν πολλὴ πολλοῦ ᾿πιχαϑῆτο, 
«“ ἌΝ Ρ᾽ 
ὥστε γε χαὐτόν σε χατ᾽ οὖν ἔβαλεν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
κ ν , ἜΕΌΕ; ἢ , ΄ 

γὴ τὸν 4“ία τοῦτό γέ τοι δή. 
«' ν ᾽ ν 2 , ᾽ ’ 5 ΠΝ , 2 ΄, 
ἅ γὰρ ἐς τὰς ἀλλοτρίας ἑποίεις, αὐτὸς τούτοισιν ἐγιλήγης. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
΄, 5... Ὁ. 5 ἢ ν - 

χαὶ τί βλάπτουσ᾽ ὦ σχέτλι᾽ ἀνδρῶν τὴν τιόλιν ἁμαὶ Σϑε- 
γέβοιαι; 

ΑἸΣΧΥ͂ΛΟΣ 
Ξ Ω , . , τ Ὁ αν γη 7 ΠΡΝΝΝ 

1060 ὁτι γενναίας χαὶ γενναίων ἀνδρῶν ἀλόχους ἀνέσεεισας 
᾽ - ῃ ν ν , 

χκωγεια σειεῖν αἰσχυνϑείσας διὰ τοὺς σοὺς Βελλεροφόντας. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗῊΣ 
, . 2 » ΄ - Χ αν ,ὔ 

πότερον ὃ᾽ οὐκ ὀντὰ λόγον τοῦτον περὶ τῆς Φαίδρας 
ξυνέϑηχα; 

ΑἸΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
Ν ΟὟ Ρ᾿Η 3 ΜΒ) ΄ χ νΝ Ν ΄ 

μὰ “0 ἀλλ ντ" ἀλλ ἀποχρύπτειν χρὴ τὸ πονηρὸν τὸν 
γε ποιητήν, 

ν Ν , ν ΄ - Α, " 

χαὶ μὴ παράγειν μηδὲ διδάσχειν. τοῖς μὲν γὰρ παιδα- 
οἰοισιν 

5 ΕΥΣ Ω [42 ,.-- - . ( -" , 

τοῦῦ ἔστι διδάσχαλος ὅστις φράζει, τοῖσιν δ᾽ ἡβῶσι ποιηταί. 
χπάνυ δὴ δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμᾶς. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ΒᾺΝ ΟΥ̓ Ν , Χ 

ἣν οὖν σὺ λέγῃς “υκχαβηττοὺς 
Ν - ς - ΄« ΑΝ Ν ν Ν Ν ν 

χαὶ Παρνασῶν ἡμῖν μεγέϑη, τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ χρηστὰ δι- 
δάσχειν, 

« - ) - 2 « 7 

ον χρὴν φράζειν ἀνϑρωτχεξίως; 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
“5 ς τ ΄ 2 

ἀλλ᾽ ὦ καχόδαιμον ἀνάγχὴ 
μεγάλων γνωμῶν χαὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ δήματα τίχτειν. 

7 Ά ,ὔ - ’ ὁ 5 . 

1000 χάλλως εἰχὸς τοὺς ἡμιϑέους τοῖς δήμασι μείζοσι χρῆσϑαι 
χαὶ γὰρ τοῖς ἱματίοις ἡμῶν χρῶνται τιολὺ σεμνοτέροισιν. 
ἁμοῦ χρηστῶς χαταδείξαντος διελυμήνω σύ. 

ΒΥΡΙΠΊΔΗΣ ᾿ 
τί δράσας; 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
τῷ Ν Νὴ , (17) ΡΣ: , 5.3 Χ σιρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας ῥάχι᾽ ἀμπισχών, ἵν᾿ ἐλεινοὶ 

- 2 ΄ ’ 3 

τοῖς ἀνϑρώποις φαίνοιντ᾽ εἶναι. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

τοῦτ᾽ οὖν ἔβλαψά τι δράσας; 
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ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
᾿΄" ἊΝ ὴ - 38. ς« » - 

οὔχουν ἐϑέλει γε τριηραρχεῖν τελουτῶν οὐδεὶς διὰ ταῦτα, τοθῦ 
ἀλλὰ ῥαχίοις περιιλάμενος χλάει χαὶ φησὶ τιένεσϑαι. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ν . ΄ ποῦν οἱ ἢν ἣν ΣΝ Ἂ ἐλ ς ΄ { 

γὴ τὴν Ζημητρα χιτῶνα γ ἔχων οὐλων ἔἕρίων υΤγέγερϑεν. 
- ΄, ᾿ - 2 , 

χἂν ταῦτα λέγων ἐξαπατήσῃ, παρὰ τοὺς ἰχϑῦς ἀνέχυψεν. 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
εἶτ᾽ αὐ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι χαὶ στωμυλίαν ἐδίδαξας, 

3 ΄, , ΄ » » ΄, 

ἢ ᾿ξεχένωσεν τάς τε τ᾿αλαίστρας καὶ τὰς πυγὰς ἐνέτριιμεν 1010 
-» ΄ . Ἧ Ά, Ἴ 2 , 

τῶν μειραχίων στωμυλλομένων, χαὶ τοὺς παράλους ἀνέ- 

σεισεν 
2 ΄, - 2} ᾿ ΄, δ εὐ ὦ ἡ ἣν 4 

ἀνταγορεύειν τοῖς ἄρχουσιν. χαίτοι τότε γ᾽ ἡνίχ ἐγὼ ζων, 
2 2 , 39. 34.4.2 - δ - - 

οὐχ ἠπίσταντ᾽ ἀλλ᾿ ἢ μᾶζαν χαλέσαι χαὶ δυπιταπταῖ εἰπεῖν. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

ι κ 2 ΄ ν κ' ὁ“, ὙΔ Ἂ ν ΄, 2» 

νὴ τὸν ἡπόλλω, καὶ προστιαρδεῖν γ᾽ ἐς τὸ στόμα τῷ ϑα- 
λάμαχι, 

᾿ - , 4 2 Ύ , “ » ᾿Ξ ἜΝ 

χαὶ μινϑῶσαι τὸν ξύσσιτον χαχβάς τινα λωποδυτῆσαι" τοτῦ 
- ἐδ ιν ΄ ἌΓ ἸΑῚ 5 ΄ ΠΥ Ὁ" ι 5 ἐ 2 - γῦν δ᾽ ἀντιλέγει χοὐχέτ᾽ ἐλαύνων τιλεῖ δευρὶ καῦϑις ἐχεῖσε. 

ΑἸΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
, ν - 2 ᾽" ’ - 2 

σιοίων δὲ χαχῷν οὐχ αἴτιός ἐστ᾽; 
2 , , ΦΕ. Μ 

οὐ προαγωγοὺς χατέδειξ᾽ οὗτος, 
καὶ τιχτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς, 1080 

΄ - 2 - χαὶ μιγνυμένας τοῖσιν ἀδελφοῖς, 
2 - -" - 

χαὶ φασχούσας οὐ ζῆν τὸ ζῆν; 
5. ἌΝ ΄ ς ΄ ς - 

χάτ ἐχ τούτων ἢ πόλις ἡμῶν 
ς ΄ 2 

ὑπογραμματέων ἀνεμεστώϑη 
ΝΝ , ΄ Ξ 

καὶ βωμολόχων δημοτιιϑήχων, 1080 
, 7} 2 Ξ , 

λαμπάδα δ᾽ οὐδεὶς οἷός τε φέρειν 
ς » τ. 

ὑπ᾽ ἀγυμνασίας ἔτι νυνί. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

ν ,2) 2 " “ ὦ.᾽ «“ 2 

μὰ 4“ οὐ δῆϑ'᾽, ὥστε γ᾽ ἀφηυάνϑην 
’ Ψϑ “ “ 

“π«αναϑηναίοισι γελῶν, ὅτε δὴ 1090 
βραδὺς ἀνϑρωπός τις ἔϑει χύψας 
λευχὸς πίων ὑπολειττόμενος 
χαὶ δεινὰ σπτοιῶν" χᾷϑ' οἵ Κεραμῆς 
ἐν ταῖσι τύλαις τιαίουσ᾽ αὐτοῦ 

γαστέρα τιλευρὰς λαγόνας πυγήν, τοϑ 

ἐξαπατώντων τὸν δῆμον ἀεί 1086 
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ὃ δὲ τυπτόμενος ταῖσι τιλατείαις 
Ὄ ΜΔ 

υτεοτιερδόμενος 

φυσῶν τὴν λαμιπιάδ᾽ ἔφευγεν. 
ΧΟΡῸΣ 

κ Ἂ κ κ ἘΦ ς " ς ΄ )7 

μέγα τὸ τιρᾶγμα, πτολὺ τὸ νεῖχος, ἀδρὸς ὃ πόλεμος ἔρχεται. 
. ᾽ - 

χαλεπὸν οὖν ἔργον διαιρεῖν, 
«“ « , , ὅταν ὃ μὲν τείνῃ βιαίως, 
« Ν».-» ΄ δ 72 2 ͵" - 

ὁ δ᾽ ἐπαναστρέφειν δύνηται χατιερείδεσϑαι τορῶς. 
ἀλλὰ μὴ ᾽ν ταὐτῷ χαϑῆσϑον" 
2 ἢ " , 7 Ὶ. ᾿ γ ΄ 

ἑσβολαὶ γὰρ εἰσι σπεολλαὶ χάτεραι σοφισμάτων. 
“ 3 , , 

Ὁ τι σξρ οὖν ἔχετον ἐρίζειν, 
λέγετον ἔπιτον ἀνὰ δ᾽ ἔρεσϑον 
τά τὲ τιαλαιὰ χαὶ τὰ χαινά, 

ν ΄ Ὡς ᾿ , 

χἀποχινδυγνεύετον λεπτόν τι χαὶ σοφὸν λέγειν. 
ΒΡ] ΝᾺ - -» ’ 2 ΓΝ » 

εἰ δὲ τοῦτο χαταφοβεῖσϑον, μή τις ἀμαϑία τεροσῇ 
- 7) Ν 

τοῖς ϑεωμένοισιν, ὡς τὰ ς 
Ν » ΄ 

λεχιτὰ μὴ γνῶναι λεγόντοιν, 
νος Ξ “Ων τς  Ὑῶ95 ὦ “2 »» 

μηδὲν ὀρρωδεῖτε τοῦϑ'" ὡς οὐχ ἔϑ' οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. 
ἐστρατευμένοι γάρ εἶσι, 
βιβλίον τ᾽ ἔχων ἕχαστος μανϑάνει τὰ δεξιά" 
αἱ φύσεις τ᾽ ἄλλως χράτισται, 

γῦν δὲ χαὶ παρηχόνηνται. 
ν ΕΥ͂ ΝΠ.» 2 ν 

μηδὲν οὖν δείσητον, αλλὰ 
ΣΈ ΟΡΙ Ὁ ΤΙ “ 3.4 ττν τΡὐτα Σ}) Ξ 

γιάντ᾽ ἐπέξιτον ϑεατῶν γ᾽ οὔνεχ ὡς ὄντων σοφῶν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

κ ΡῚ ν ΄, 

χαὶ μὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς προλόγους σου τρέψομαι, 
΄“ "" - - ν᾿ "ὕὔ , 

ὅσχως τὸ πρῶτον τῆς τραγῳδίας μέρος 
, 2 - - - - 

πρώτιστον αὐτοῦ βασανιῶ τοῦ δεξιοῦ. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

- 2 - - 
χαὶ σιοῖον αὑτοῦ βασανιεῖς; 

ΕΥΡΙΠΙΔῊΣ 
» ἿΑ 

πολλοὺς πάνυ. 
» «."ὕὔ Ν 28 2, , , 

σιρῶτον δέ μιοι τὸν ἐξ Ὁρεστείας λέγε. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

, νΝ 9 - 2 ΄ » ΤΩΣ , 

ἂγε δὴ σιώπα πᾶς ἀνήρ. λέγ᾽ “ἰσχύλε. 

) 5 ᾿ τι -- ΄ - ΄ 
ασαφηβ γαῦ ὴν ἐν τῇ φράσει τῶν πραγμάτων. 

1099 -Ἰ108 Ξε 1109 ---1118 
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ΑΙΣΧΥΔΟΣ 

Ὁμὴ χϑόνιε ττατρῷ ἕποστευων χρατῆ, 
ν» » ΄ ΄ 3 ΄ 

σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. 
[4 ᾿ - ΄ ΄ 

ἥχω γὰρ ἐς γῆν τήνδε καὶ χατέρχομαι. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

τούτων ἔχεις ψέγειν τι; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

πλεῖν ἢ δώδεχα. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἀλλ οὐδὲ πάντα ταῦτά γ᾽ ἔστ᾽ ἀλλ᾽ ἢ τρία. 
ΕΥΡΙΠΙΔῊΣ 

ἔχει δ᾽ ἕχαστον εἴχοσίν γ᾽ ἁμαρτίας. 
[ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

«ἰσχύλε παραινῶ σοι σιωπᾶν" εἰ δὲ μή, 
πρὺς τρισὶν ἰαμβείοισι προσοφείλων φανεῖ. 

ἊΝ ᾿ς ΑΙΣΣΧΥΔΟΣ 
ἐγὼ σιωπῶ τῷὸδ᾽; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
" ᾿ 2 Ἂν 

ἐὰν τεείϑῃ γ᾽ ἐμοί. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

2 Ἁ Ν ι Ξ , Ξ , «“ 

εὐϑὺς γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιον ὅσον. 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

Ἢ - σα - 2 2, 2 , , ΄, τ 

ὁρᾷς ὅτι ληρεῖς; ἀλλ ὀλίγον γέ μοι μέλει.] 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

πῶς φής μ᾽ ἁμαρτεῖν; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

Ψ 2 - , 
αὖϑις ἐξ ἀρχῆς λέγε. 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
Ἑρμῆ χϑό  ἐ ων χρά μὴ χϑόνιε πατρῷ᾽ ἑἐποττεύων χράτη. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
5 3 κνιν Ὁ - ’ ΄ 

οὔχουν Ὀρέστης τοῦτ᾽ ἐπὶ τῷ τύμβῳ λέγει 
τῷ τοῦ πατρὸς τεϑγνεῶτος; 

ΑἸΣΧΥ͂ΔΟΣ 
οὐχ ἄλλως λέγω. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
΄ 3 Εν ὁ ἀν, - - ς ς ᾿ 2 , 

σεότερ οὖν τὸν Ἑρμῆν, ὡς ὃ πατὴρ ἀπώλετο 
2 - ᾿ ᾿ Ν 

αὑτοῦ βιαίως ἐχ γυναιχείας χερὸς 
, , -- 2 , δόλοις λαϑραίοις, ταῦτ᾽ ἐποπτεύειν ἔφη; 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ 
2 Ψ ἃ 5» - 3, »ἍΝ ᾿ ᾿ " 

οὐ δῆτ᾽ ἐκεῖνος, ἀλλὰ τὸν ἐριούνιον 
Ανϊδιοριιαπὶδ υοἱ. 1]. 15 

1190 

118 

1140 
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- ΄ - 2 , 

ι1ὃὉ ὩἉἙριιὴῆν χϑόνιον προσεῖπε, χἀαδήλου λέγων 
ὁτιὴ πτατρῷον τοῦτο χέχτηται γέρας. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
ἔτι μιεῖζον ἐξήμαρτες ἢ ̓ γὼ ᾿βουλόμην" 
εἰ γὰρ πατρῷον τὸ χϑόνιον ἔχει γέρας, 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
΄“ ὃν »" Ν Ν ,ὔ 

οὕτως ἂν εἴη πρὸς τεατρὸς τυμβωρύχος. 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

Ξ ’ ᾽, "᾿ δ) 2 , 1100 “ιόνυσε πίνεις οἶνον οὐχ ἀνϑοσμίαν. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

2.9 -“ 2 Ἂ 

λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ᾽ σὺ δ᾽ ἐπιτήρει τὸ βλάβος. 
ΑἸΣΧΥ͂ΛΟΣ 

- ΄ ΄ 2 ’ σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. 
“ -»" ,ὔ ΄ 

ἤχω γὰρ ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

ν Ξ δ ν ΤΕΣ ἘΞ Ὁ χ ΕῚ η 

δὶς ταὐτὸν ἡμῖν εἶπεν ὁ σοφὸς “ἰσχύλος. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
118 χεῶς δίς; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
΄ Ν᾿ ρα ὦ ἘΝ ᾿ν ΦΆ , , 

σχόπει τὸ ῥῆμ᾽" ἐγὼ δέ σοι φράσω. 
[4 -" ΄ 

ἥχω γὰρ ἐς γῆν, φησί, καὶ κατέρχομαι" 
ἥχω δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ χατέρχομαι. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
. κ πον κε δ. ΕΣ , γὴ τὸν ΖΦ ὥσπερ γ᾽ εἴ τις εἴποι γείτονι, 

χρῆσον σὺ μάχτραν, εἰ δὲ βούλει κάρδοπον. 
ΔΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

1160 οὐ δῆτα τοῦτό γ᾽ ὦ κατεστωμυλμένε 
2 21 Ὁ ἢ 2 23 9. ὍΣ 2. Ὁ - 2 

ἀνϑρωτσίξ ταὺτ᾽ ἔστ᾽, ἀλλ ἀριστ᾽ ἑπτῶν ἔχον. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

- , ᾿ ἐς “ ᾿ ᾿ ΄ὔ πῶς δή; δίδαξον γάρ μὲ χαϑ' ὅ. τί δὴ λέγεις; 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

“ Στ Συ ΣΟ ἢ ἘΣΣΙ ΣΣΦΕΣ ἥχειν μὲν ἐς γῆν ἔσϑ᾽ ὅτῳ μετῆν πάτρας 
χωρὶς γὰρ ἄλλης συμφορᾶς ἐλήλυϑεν" 

ι15 φεύγων δ᾽ ἀνὴρ ἥχει τὸ χαὶ κατέρχεται. 
᾿ ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

εὖ νὴ τὸν ἀπόλλω. τί σὺ λέγεις Εὐριπίδη; 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

οὐ φημὶ τὸν Ὀρέστην κατελϑεῖν οἴχαδε" 
λάϑρᾳ γὰρ ἢλϑεν οὐ πιϑὼν τοὺς κυρίους. 

, ΔΙΟΧΝΥ͂ΣΟΣ 
εὖ νὴ τὸν ριιῆν" ὃ τε λέγεις δ᾽ οὐ μανϑάνω. 
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ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 
πέραινε τοίνυν ἕτερον. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἔϑι πέραινε σὺ 

᾿] 42 2 ’ ν Ὁ ΜΕ: Ὶ ν ΡῚ ΄ - 

Αἰσχύλ ἀνύσας" σὺ δ᾽ ἐς τὸ χαχὺν ἀπόβλεπε. 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
΄ δα, Ξ- -“ς ’ Ἀ 

τύμβου δ᾽ ἐπ᾿ ὄχϑῳ τῷδε χηρύσσω τατρὶ 
χλύειν ἀχοῦσαι. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
τοῦϑ᾽ ἕτερον αὖ δὶς λέγει, 

΄ - ν .] , 

χλύειν ἀχοῦσαι, ταὐτὸν ὃν σαφέστατα. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

τεϑνηχόσιν γὰρ ἔλεγεν ὦ μοχϑηρὲ σί, 
τ 2 φ.ι ᾿ , ΞιΣς Ε ᾽, , 

οἷς οὐδὲ τρὶς λέγοντες ἑξιχνούμεϑα. 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

σὺ δὲ πῶς ἐποίεις τοὺς προλόγους; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ἐγὼ φράσω. 
χἄν που δὶς εἴχπτω ταὐτόν, ἢ στοιβὴν ἴδης 
ἐνοῦσαν ἔξω τοῦ λόγου, χατάπτυσον. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ἴϑι δὴ λέγ᾽" οὐ γάρ μοὐσεὶν ἀλλ᾿ ἀχουστέα 
τῶν σῶν προλόγων τῆς ὀρϑότητος τῶν ἐπῶν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
Σ γ9ο7, " - ρος κα Ἐὰν να 
ἣν Οἰδίπους το πρῶωτον εὐδαίμων ἀνὴρ, 

ΐ ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

μὰ τὸν “0 οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ χαχοδαίμων φύσει, 
ὕντινά γε πρὶν φῦναι μὲν Ἡ-τόλλων ἔφη 
ἀποχτενεῖν τὸν πατέρα, τερὶν χαὶ γεγονέναι" 

πῶς οὗτος ἦν τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ; 
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ αὖϑις ἀϑλιώτατος βροτῶν. 
ΑἸΣΧΥ͂ΛΟΣ 

μὰ τὸν “ οὐ δῆτ᾽ οὐ μὲν οὖν ἐπαύσατο. 
πῶς γάρ; ὅτε δὴ πρῶτον μὲν αὐτὸν γενόμενον 
χειμῶνος ὄντος ἐξέϑεσαν ἐν ὀστράχῳ, 

ἵνα μὴ ᾿χτραφεὶς γένοιτο τοῦ πατρὺς φονεύς" 
εἶϑ' ὡς Πόλυβον ἤρρησεν οἰδῶν τὼ πόδε" 
ἔπειτα γραῦν ἔγημεν αὐτὸς ὧν νέος 

1: 

[9] τῷ “- 
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ἈΡΙΣΙΝΟΦΆΝΘΣΝΣ 

χαὶ πρός γε τούτοις τὴν ἑαυτοῦ μητέρα" 
Ὁ) , 

εἶτ᾽ ἐξετύφλωσεν αὑτόν. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

2 , ΥΡ' “3. ΣΝ 
εὐδαίμων ἀρ᾽ ἣν, 

ΕῚ 2 ΄ ΄, 33 ,ὔ 

εἰ χαστρατήγησέν γε μετ΄ Βρασινίδου. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

“ Ἂ ΄ - - 

ληρεῖς" ἐγὼ δὲ τοὺς προλόγους καλῶς ποιῶ. 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

Η͂ νι κ ν ,2) 2 2. 5) , , 

χαὶ μὴν μὰ τὸν Ζ΄ οὐ κατ᾽ ἔπος γέ σου χνίσω 
δι ΟΣ ΡΟ Ὁ . ν - ἘΠ 

τὸ ῥῆμι ἔχαστον, ἀλλὰ σὺν τοῖσιν ϑεοῖς 
9 ᾿ ᾽, ’, - 

ἀπὸ ληχυϑίου σου τοὺς προλόγους διαφϑερῶ. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

2 ν , " ν τ᾿ , 
ἀπὸ ληχυϑίου σὺ τοὺς ἐμούς; 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ τ΄ 
«ς ΄ 

ἑνὸς μόνου. 
ἐς Ν « [φὲ ΩΝ ,ὔ ΄“ 

σοιεῖς γὰρ οὕτως ὡστ᾽ ἐναρμόττειν ἄπτᾶν, 
χαὶ χῳδάριον καὶ ληχύϑιον καὶ ϑυλάχιον, 
2 - 3) ᾽, , 2 2 , 

ἕν τοῖς ἰαμβείοισι. δείξω δ᾽ αὐτίχα. 
᾿ ᾿ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ἰδού, σὺ δείξεις; 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

φημί. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ν δὲ Η ἊΣ λέ χαὶ δὴ χρὴ λέγειν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ 

γ} «ς ς - » ΄ 

ὔἴγυπτος, ὡς ὃ πλεῖστος ἕσπαρται λόγος, 

ξὺν παισὶ πιεντήχοντα ναυτίλῳ σπιλάτῃ 
“ίργος κατασχών 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
2 , 

ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

Ν Ἶ ΦΥ . , 2 , 

τουτὶ τί ἣν τὸ ληχύϑιον; οὐ χλαύσεται; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ΟΣ. το ΟἹ » )1 [4 Ἀ ᾿ - αλ » 

λέγ᾽ ἕτερον αὑτῷ πρόλογον, ἵνα καὶ γνῶ παλιν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

“Πόνυσος, ὃς ϑύρσοισι χαὶ νεβρῶν δοραῖς 
Ἂς Ἂς 

χαϑατιτὸς ἐν πιεύχαισι Παρνασὸν χάτα 
σιηδᾷ χορεύων 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
οἴμοι πιεπλήγμεϑ᾽ αὐϑις ὑπὸ τῆς ληχύϑου. 

ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 
ἀλλ οὐδὲν ἔσται τερᾶγμα" πρὸς γὰρ τουτονὶ 1210 
τὸν πρόλογον οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυϑον. 
οὐχ ἔστιν ὕστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ" 
ἢ γὰρ πιεφυχὼς ἐσϑλὸς οὐχ ἔχει βίον, 
ἢ δυσγενὴς ὧν 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 

Σ ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
Πυριπίδη 1290 

͵. ἙΕΥΡΙΠΙΔῊΣ 
“ΞΟ 

πὸῪὋ τ; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ὑφέσϑαι μοι δοχεῖ" 

τὸ ληχύϑιον γὰρ τοῦτο πνευσεῖται πολύ. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

2. .}) ᾽Χ " Ἁ , , ΄ - οὐδ᾽ ἂν μὰ τὴν “ήμητρα φροντίσαιμί γε 
γυνὴ γὰρ αὐτοῦ τοῦτό γ᾽ ἐχχεχόψεται. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ἔϑε δὴ λέγ᾽ ἕτερον κἀπτέχου τῆς ληχύϑου. 

ΒΥΡΙΠΙΔΗΣ 
σιδώνιόν ποτ᾿ ἄσευ Κάδιιος ἐχλιπὼν 1225 
γήνορος παῖς ᾿ 

ΑἸΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν ἀποπρίω τὴν λήχυϑον, 
ἵνα μὴ διαχναίσῃ τοὺς προλόγους ἡμῶν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
τὸ τί: 

᾿] . ᾿ »0) 

ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ὃ» "4 ἌΡ ΑΙ ᾿" 
ξὰν τιείϑη γΥ ξμιθί. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
3 - 2 , Ν Ν 7 {""- ΤΡ 

οὐ δὴτ » ἐχιξὴ πολλοὺς τερολόγους ἕξω λέγειν 1230 
2 τ 2 “- ΄ , 

ἵν οὗτος οὐχ ἕξει προσάιννμαι λήχυϑον. 
, «ς ’ ΕΝ ,"Ν 

Πέλοψ ὃ ταντάλειος ἐς Πῖσαν μολὼν 

ϑοαῖσιν ἵχττοις 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

ληχύϑιον ἀπὠλεσεν. 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ὁρᾷς, προσῆψψεν αὐϑις αὖ τὴν λήχυϑον. 
(Ἂ 3] 3. ΡΝ ΣΟΥ ᾿ - ΒῚ ΄ , , 

1290 ἀλλ ὠγαῦ" ἔτι χαὶ νυν ἀπόδου 7Ζασῇ τέχνῃ 
᾽ Ν 3) “- ΄, ΟΥ̓Κ 2 ΄ 

λήψει γὰρ ὀβολοῦ πάνυ χαλὴν τὸ χἀγαϑῆήν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ν ᾿ ,2 3} ὍΝ ὟΝ Ν ΡῚ ᾿ , 

μὰ τὸν 4 οὕπω γ᾽ ἕτι γὰρ ξισί μοὲε συχνοί. 
3 ΄ ., Ὁ - 

Οἰνεὺς ποτ ξκ γῆς 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

»} γ Ξὰ “ΩΣ ὦ ν ; 
ἔασον εἰπεῖν πρῶϑ' ὅλον με τὸν στίχον. 

1340 Οἰνεύς ττοτ᾽ ἔχ γῆς πολύμετρον λαβὼν στάχυν ς ) ἐὐειῦ 
, 2 τὰ 

ϑυωὼν ἀπαρχὰς 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

ληχύϑιον ἀτιώλεσεν. 
ΔΙΌΝΥΣΟΣ 

᾿ ΩΝ κει 

μεταξὺ ϑύων; καὶ τίς αὐϑ' ὑφείλετο; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

2} ψΣ 3 - ν . Ν 2 , 

ἔα αὑτὸν ὦ τᾶν" πρὸς τοδὶ γὰρ εἰπάτω. 
“, , - 2 [4 

Ζεύς, ὡς λέλεχται τῆς ἀληϑείας ὕπο, 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
2 - 2 - “ Ἂ 7 , 

1218 ἀπολεῖς" ἐρεῖ γάρ, ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 
΄ -- 2 -“ Ἷ 

τὸ ληχύϑιον γὰρ τοῦτ᾽ ἐπὶ τοῖς πιρολόγοισέί σου 
ὥσπερ τὰ σὔχ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὀρϑαλμοῖς ἔφυ. 
Ἂ ΡῈ Ν , Ν » « - 2 -“ - 

αλλ ὃς τὰ μέλη πρὸς τῶν ϑεῶν αὑτοῦ τραποῦ. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗ͂Σ 

᾿ . 27 2 τ 2 ᾿ 2 ἘΞ τ 

χαὶ μὴν ἔχω γ᾽ οἷς αὐτὸν ἀποδείξω χαχὸν 
-“» 95. ΜΡ 

1200 μελοϊτοιὸν ὄντα χαὶ τιοιοῦντα ταῦτ᾽ ἀεί. 
ΧΟΡΟΣ 

τί ποτὲ πρᾶγμα γενήσεται; 
φροντίζειν γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω, 
τίν᾽ ἄρα μέμιψιν ἐποίσει 

ν - « Ἁ 

ἀνδρὶ τῷ πτολὺ πλεῖστα δὴ 
1255 χαὶ κάλλιστα μέλη ποιή- 

σαντι τῶν μέχρι νυνί. 

1951 ϑαυμάζω γὰρ ἔγωγ᾽ ὅπῃ 

μεέμιυνεταί ποτε τοῦτον 

τον βακχεῖον ἄνακτα, 
᾽ ΤᾺΝ - 2 - 

1300 κου δεδοιχ υσίξο αὐτου. 
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ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
πάνυ γε μέλη ϑαυμαστά" δείξει δὴ τάχα. 
εἰς ἕν γὰρ αὐτοῦ ττάντα τὰ μέλη ξυντεμῶ. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
᾿ ᾿ »" 2 “-“ ΄ὕ 2 ΦΟΔΝΣ - » , 7 9 γ᾿ χαὶ μὴν λογιοῦμαί γ᾽ αὐτὰ τῶν ᾿ἱϑήφων λαβῶων. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
«-. 9 η - ᾿, ᾽ ΄ Ψ ΄ 

Φϑιῶτ᾽ Ἀχιλλεῦ, τέ σπτοτ᾿ ἀνδροδάιχτον ἀχούων 
γν ἢ 2 ΄ Ἅ δι 3» 9 , Ἄς 
ἰὴ κόπον οὐ πελάϑεις ἔτι ἀρωγᾶν; 12θὃ 

Ἑρμᾶν μὲν ττρόγονον τίομεν γένος οἱ τιερὶ λέμιναν, 
ν ΄ 2 ΄ ΒΨ. 

ἰὴ κότπτον οὐ τιελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

δύο σοὶ κόπω Αἰσχύλε τούτω. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

χύδιστ᾽ ᾿χαιῶν ᾿Ιτρέως ττολυχοίρανε μάνϑανέ μου σταῖ᾿ τ5τὸ 
Ν γ ΄ ᾽. 5 ΄ 

ἰὴ κόττον οὐ πτελάϑεις ἐπ᾽ ἀρωγάν; 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

, ᾿Ὶ ω ᾿ ΄ Γὰ 
τρίτος Αἰσχύλε σοὶ κόπος οὗτος. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
2 - ’ , 2 ν ,η » 

εὐφαμεῖτε" μελισσονόμοι δόμον “ρτέμιδος πέλας οἴγειν. 
, 2 ΄ ,ὔ 

ἰὴ κόπον οὐ τιελάϑεις ἐπ᾽ ἀρωγᾶν; 127 
,ὔ ᾽,ὔ ΡῚ ὑπο [42 ΄ 7 2 » 

χύριός εἶμι ϑροεῖν ὅδιον χράτος αἴσιον ἀνδρῶν. 
ΡΝ ΄ ΡῚ ἡ 7ς 2. Ὁ. ΄ 

ἰὴ κῦπον οὐ σπτέλαϑεις ἐπ ἀρωγαν; 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
ΡΥ - - »" - -» , «“ 

ι(ὖ Ζεῦ βασιλεῦ τὸ χρῆμα τῶν χόπων οσον. 
3," νὰ ν γ 2 " , ΄ 
ἐγὼ μὲν οὖν ἐς τὸ βαλανεῖον βούλομαι" 
{πεν - ᾿ . . - 
ὑπὸ τῶν κόπων γὰρ τὼ νεφρὼ βουβωνιῶ. 1280 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
»" , 7} 3 Ὰ 2 ᾽ ΄ »-»" 

μὴ πρίν γ᾽ ἂν ἀχούσης χαἀτέραν στάσιν μελῶν 
2 -» -" , ἐχ τῶν χιϑαρῳδικῶν νόμων εἰργασμένην. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
, Ν ᾿ , ’ 

ἴϑι δὴ ττέραινε,. καὶ χόπον μὴ προστίϑει. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

[4 ο -» ᾿ ’ ἢ γ Ὁ , 

ὕπως “ἰχαιῶν δίϑρονον χράτος, Ελλάδος ἥβας, 1288 

φλαττοϑραττο φλαττοϑρατ, 
σφίγγα δυσαμεριᾶν πρύτανιν χύνα, πέμπει, 
φλαττοϑραττο φλαττοϑραει, 

᾿ ’ , , 

σὺν δορὶ καὶ χερὶ πτεράχτορι ϑούριος ὄρνις, 
φλαϊττοϑραττο φλαττοϑρατ, 1290 

- - ᾿ 2 , 

χυρεῖν πτἀρασχὼν ἰταμαῖς χυσὶν ἀεροφοίτοις, 



129ὃ 
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1920 

9. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

φλαττοϑραττο φλαττοϑρατ, 
Ν " 3. ὦ » 

τὸ συγχλινὲς τε Αἴαντι, 

φλαττοϑραττο φλαττοϑραι. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

΄ Ν - , - Ὁ» τί τὸ φλαττοϑρατ τοῦτ᾽ ἐστίν; ἐκ Παραϑῶνος ἢ 
σπόϑεν συνέλεξας ἱμονιοστρόφου μιέλη; 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
3η49 ΞΊ ΟΜΝ ι 2 Χ » 2 - - 
ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν ἐς τὸ χαλὴν ἐχ τοῦ χαλοῦ 
» γ7 232 “Ὁ ᾿" ᾿ - ἄσωτον ᾽ὔ ἤνεγχον αὐϑ', ἵνα μὴ τὸν αὐτὸν Φρυνίχῳ 
λειμῶνα Μουσῶν ἱερὸν ὀφϑείην δρέπτων᾽" 
οὗτος δ᾽ ἀπὸ πάντων μὲν φέρει, ποργιδίων, 
σχολίων ελήτου, χαριχῶν αὐλημάτων, 
ϑρήνων, χορείων. τάχα δὲ δηλωϑήσεται. 
ἐγεγχάτω τις τὸ λύριον. χαίτοι τί δεῖ 
ἌΟΡ ΄ ΓΕ] -» 2 ’ 

λύρας ἐπὶ τούτων; ποῦ στιν ἡ τοῖς ὀστράχοις 
Ὁ - - ἘΣ 19) 2 ΄ 

αὕτη χροτοῦσα; δεῦρο Μοῦσ᾽ Εὐριπέδου, 
ἊΝ [42 ΄ » , ΄ 

πρὺς ἥνττερ ἐπιτήδεια ταῦτ᾽ ἀδειν μέλη. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ς τὸ ᾿ , 
αὕτη ποϑ' ἡ Μοῦσ᾽ οὐχ ἐλεσβίαζεν, οὐ. 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
5 ΄ «ι 393. 2 ΄ { ΄ 

ἀλχυόνες, αἵ τταρ΄ ἀενάοις ϑαλάσσης 

χύμασι στωμύλλετε, 
τέγγουσαι νοτίοις σπιτερῶν 
ς ΨΞ - , , ἐξ ῥανίσι χρόα δροσιζόμεναι 

ο ὙΨν ΄ ν ,᾿ 

αἵ ϑ' ὑπωρόφιοι χατὰ γωνίας 
εἱειειειλίσσετε δαχτύλοις φάλαγγες 
ἱστόπονα πηνίσματα, 
χερχίδος ἀοιδοῦ μελέτας, 

ἵν᾽ ὁ φίλαυλος ἔπαλλε δελ- 

φὶς τιρῴραις χυανεμβόλοις 
μαντεῖα χαὶ σταδίους. 

δ ΄, « ,ὔ Ξ» ,ὕ 

οἰνάνϑας γάνος ἀμπέλου, 

βότρυος ἕλικα παυσίπονον. 
"2 5 5 ᾿ 2 ΄ὔ 

σεερίβαλλ ὦ τέχνον ὠλένας. 
ς “- ’ - 

ὁρᾷς τὸν πόδα τοῦτον; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ὁρῶ. 
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ΑΙΣΧΥ͂ΔΟΣ 
τί δέ; τοῦτον ὁρᾷς; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ὁρῶ. 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
τοιαυτὶ μέντοι σὺ ποιῶν 133ὅ 
τολιᾷς τἀμὰ μέλη ψέγειν, 
ἀνὰ τὸ δωδεχαμήχανον 
Κυρήνης μελοττοιῶν; 
τὰ μὲν μέλη σου ταῦτα᾽ βούλομαι δ᾽ ἔτι 
τὸν τῶν μονῳδιῶν διεξελϑεῖν τρόττον. 1380 
ὦ νυχτὸς χελαινοφαὴς 

ὄρφνα, τίνα μοι δύστανον ὄνειρον 
σέμπεις ἐξ ἀφανοῦς, “ίδα πρόττολον, 

ιϑυχὰν ἄνψνυχον ἔχοντα, 

μελαίνας παῖδα νυχτός, 1385 

φριχώδη δεινὰν ὄιψιν, 
μελανονεχυείμονα, φόνια φόνια δερχόμενον, 
μεγάλους ὄνυχας ἔχοντα. 
ἀλλά μοι ἀμιφρίσεολοι λύχνον ἅψατε 
χάλπιισί τ᾽ ἐχ πτοταμῶν δρόσον ἄρατε, ϑέριιετε δ᾽ ὕδωρ, 
ὡς ἂν ϑεῖον ὄνειρον ἀποχλύσω. 1340 
ἰὼ πόντιε δαῖμον, 
τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽" ἰὼ ξύνοιχοι. 
τάδε τέρα ϑεάσασϑε. 
τὸν ἀλεχτρυόνα μου συναρτιάσασα 
φρούδη [Γλύχη. 
νύμφαι ὀρεσσίγονοι. 
ὦ λΙανία ξύλλαβε. 1340 
ἐγὼ δ᾽ ἃ τάλαινα προσέχουσ᾽ ἔτυχον 
ἐμαυτῆς ἔργοισι, 

λίνου μεστὸν ἄτραχτον 
εἱειειειλίσσουσα χεροῖν 

χλωστῆρα ποιοῦσ᾽, ὅπως 

χγνεφαῖος εἰς ἀγορὰν 1850 
φέρουσ᾽ ἀποδοίμαν" 
ὃ δ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἐς αἰϑέρα 

χουφοτάταις τιτερύγων ἀχμαῖς" 



984 ἈΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
2 " Ὁ τ ΒΡ." , 

ἐιιοὶ δ᾽ ἂχε ἄχεα χατέλιπε, 

δάχρυα δάχρυά τ᾽ ἀττ᾽ ὀμμάτων 
1808 ἔβαλον ἔβαλον ἃ τλάμων. 

τῇ .- ὦ Ν , 
ἀλλ ὦ Κρῆτες, Ἴδας τέχνα, 

τὰ τόξα λαβόντες ἐπαμύνατε, 

τὰ χῶλά τ᾽ ἀιυτάλλετε χυχλούμενοι τὴν οἰχίαν. 
«“ Ἁ ᾿, ὅξῷ 27 Ν 

ἅμα δὲ “ίχτυννα σταῖς “ίρτεμις χαλὰ 
Ἁ ΄ὔ γ 2. ἃ ΄ Χ , - 

1800 τὰς χυγίσχας ἔχουσ᾽ ἐλϑέτω διὰ δόμων πανταχῆ, 
σὺ δ᾽ ὦ Διὸς διττύρους ἀνέχουσα 
λαμτιάδας ὀξυτάτας χε- 

ροῖν “χάτα τταράφηνον 
Β] Ὑ. [4 Ρλ Ψ - ,ὔ 

ἐς 1 λύχης, ὅπως ἂν εἰσελϑοῦσα φωράσω. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
, , - - 

σαύσασϑον ἤδη τῶν μελῶν. 

ΑἸΣΧΥ͂ΛΟΣ 
2 3. 

χάμοιγ ἀλις. 
ΣῈ: 3, Ἐν 5 ; . ὙΠΕΝ δ ᾿- , 

1805 ἐπὶ τὸν σταϑμὸν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι, 
͵ Σ -- ΄ 
ὅτερ ἐξελέγξει τὴν σπτοίησιν νῷν μόνον. 

ἊΝ Ν ’ - - -»“» ;ὔ 

τὸ γὰρ βάρος νῷν βασανιεῖ τῶν ῥημάτων. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ΕΥ̓ Ἀν Σ πὰν »" " ᾿ ΣΎΡΕ ΝᾺ 
ἔτε δεῦρό νυν, εἴπερ γε δεῖ χαὶ τοῦτό με 
2 - -" - ΄ ἀνδρῶν ποιητῶν τυροπωλῆσαι τέχνην. 

ΧΟΡΟΣ 
΄ὔ 2 - ᾽, 

1870 ἐγιίπονοί γ᾽ οἱ δεξιοί. 
τόδε γὰρ ἕτερον αὖ τέρας 

Ψ , 
γεοχιόν, ἀτοπίας τελέων, 
« , ὉΧ ΟῚ ΄ 27 

ὁ τίς ἂν ἐπενόησεν ἄλλος; 

ν ᾿ ΒῚ Ν ᾿ 2. Ὁ .ὉἉ »} 

μὰ τὸν ἐγὼ πιὲν οὐδ᾽ ἂν εἴ τις 
, ,ὕ » Ψ, 

ιϑτὸ ἔλεγέ μοι τῶν ἐπιτυχόντων, 
2 ΄ 2 , 

ἐπιϑόμην, ἀλλ φόμην ἂν 
2 - αὑτὸν αὐτὰ ληρεῖν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
, ᾿ ᾿ ΕῚ 
ἔϑι νυν πταρίστασϑον παρὰ τὼ τιλάστιγγ᾽, 

ΑἸΙΣΧΥ͂ΛΟΣ καὶ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ “-π 
ἰδού. 

1570 --- 1877 --Ξ 1482 ---Ἰ.190 -ΞΞ 1491 ---1.99 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
«αἱ λαβομένω τὸ ῥῆμι᾽ ἑχάτερος εἴπτατον, 
χαὶ μὴ μεϑῆσϑον, πρὶν ἂν ἐγὼ σφῷν κοχχύσω. 1380 

ΑἸΣΧΥ͂ΛΟΣ χαὶ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ἐχόμεϑα. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
τοῦπος νῦν λέγετον ἐς τὸν σταϑμόν. 

ΕΥ̓́ΡΙΠΙΔΙΙΣ ἶ 

εἴϑ᾽ ὥφελ᾽ ᾿ργοῦς μὴ διαπτάσϑαι σχάφος. 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

Σπερχειὲ “πτοταιιὲ βουνόμοι τ᾽ ἐπιστροφαί. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

χόχχυ, μέϑεσϑε᾽ χαὶ πολύ γε χατωτέρω 
χωρεῖ τὸ τοῦδε. 1382 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
᾿ χαὶ τί στοτ᾽ ἐστὶ τᾷτιον; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
«“ Ξ᾿ ᾿΄ , ΡῚ - - 

ὅτι εἰσέϑηχε ποταιιὸν, ἐριοττωλιχῶς 
ἊΝ Μ , «“ , 

ὑγρὸν ποιήσας τοῦὔττος ὥσπερ τᾶἄρια, 
σὺ δ᾽ εἰσέϑηκας τοὔπος ἐπτερωμένον. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
2 » ἐν «, , 2 Ἷ, 2 , 

ἀλλ ἕτερον εἰπάτω τι χαντιστησάτω. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

λάβεσϑε τοίνυν αὐϑις. 1390 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ καὶ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

᾽Ὰ ΕῚ ᾿ 

ἣν ἰδού. 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

λέγε. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

2 ΡῈ - ς . )᾽η ἡ " .-» 

οὐχ ἔστι πειϑοῦς ἵερον ἀλλο πλὴν λόγος. 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ 
μόνος ϑεῶν γὰρ ϑάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
μέϑεσϑε μέϑεσϑε" καὶ τὸ τοῦδέ γ᾽ αὐ ῥέπει" 
ϑάνατον γὰρ εἰσέϑηχε βαρύτατον χαχόν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
ἐγὼ δὲ πειϑώ γ᾽ ἔπος ἄριστ᾽ εἰρνηιιέ 305 γὼ δὲ πειϑώ γ᾽ ἔπος ἄριστ᾽ εἰρη ιένον. 1395 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
σεειϑὼ δὲ κοῦφόν ἐστι χαὶ νοῦν οὐχ ἔχον. 
2 » ο᾿ . ΄ “- , 
ἀλλ᾽ ἕτερον αὐ ζήτει τι τῶν βαρυστάϑμων, 
[φ{ Ἷ ᾽ ᾿" , 

0 τι σοι χαϑέλξει, καρτερόν τὲ χαὶ μέγα. 
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ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 
φέρε ποῦ τοιοῦτον δῆτά μοῦστί; ποῦ; 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ , 
φράσω" 

βέβληχ᾽ Ζἰχιλλεὺς δύο χύβω χαὶ τέτταρα. 
λέγοιτ᾽ ἄν, ὡς αὕτη ᾽στὶ λοιπτὴ σφῷν στάσις. 

ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 
ζ , 3. »» ᾿ - ΄ 

σιδηροβριϑές τ΄ ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον. 
ΑἸΣΧΥΛΟΣ 

ΒῚ 3} [φ; Ν «“ ΟῚ - ,ὔ 

ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ ἅρμα χαὶ νεχρῷ νεχρός. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἐξηπτάτηχεν αὖ σὲ καὶ νῦν. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

τῷ τρόπῳ; 
ΔΙΟΧΝΥ͂ΣΟΣ 

ἊΨ" ΕΝ 2 ΒΡ] , ν ο , 

δύ᾽ ἄρματ᾽ εἰσήνεγχε καὶ νεχρὼ δύο, 
« 7 ΒΡ) » 3 Ἰ ρἸ Δεῖς δ Ρ] , 

οὺς οὐχ ἂν ἄραιντ᾽ οὐδ᾽ ἑχατὸν “Τἰγύσιτιοι. 
ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

᾿ ΣΟ 9. 5.) 2 ϑι Ν Ν 

χαὶ μηχέτ᾽ ἔμοιγε κατ᾿ ἔπος, ἀλλ ἐς τὸν σταϑμὸν 
αὑτὸς τὰ παιδί᾽ ἡ γυνὴ Κηφισοφῶν 
ἐμβὰς καϑήσϑω συλλαβὼν τὰ βιβλία" 
ἐγὼ δὲ δύ᾽ ἔπη τῶν ἐμῶν ἐρῶ μόνον. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
“ὮΝ ,ὴ 3, τ ῦν Η Ὗ ᾿ ) ΕΞ 
ἄνδρες φίλοι, χαγὼ μὲν αὑτοὺς οὐ χρινῶ. 

2 , νὰ 2 ΄ , 

οὐ γὰρ δι ἔχϑρας οὐδετέρῳ γενήσομιαι. 
ἈΝ Ἀ Ὧν ς -“» Ν - .23 ὦ 

τὸν μὲν γὰρ ἡγοῦμαι σοφὸν τῷ δ᾽ ἥδομαι. 
ΠΛΟΥΤΩ͂Ν 

, ΄ τὰ ΕΥ “ 

οὐδὲν ἄρα πράξεις ὠνπτερ ἢλϑες οὔνεχα; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

Ν » , ἐὰν δὲ χρίνω; 
ΠΛΟΥ͂ΤΩΝ 

Ν [4 Ν ΡΣ 

τὸν ἕτερον λαβὼν ἄπει. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

γ) 6 ΄ ; , ’ , 

εὐδαιμονοίης. φέρε τούϑεσϑέ μου ταδί. 
Ψ Ν -»" 

ἐγὼ χατῆλϑον ἐπὶ στοιητήν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

τοῦ χαριν; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

οὐδ τ , ἘΑΩΒ ν . » 
ἵν ἢ σπτόλις σωϑεῖσα τοὺς χοροὺς ἀγῇῃ. 
ς ΄ ΠῚ ᾿ ἈΡΙΣ, 5 ΄ 

ὁπότερον ἂν κρίνῃς, ἵν ἔλϑης μὴ μάτην. 
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ὑπότερος οὖν ἂν τῇ τιόλει τεαραινέσῃ 1420 
μᾶλλόν τι χρηστόν, τοῦτον ἄξειν μοι δοχῶ. 
πρῶτον μὲν οὖν πιερὶ “λχιβιάδου τίν᾽ ἔχετον 
γνώμην ἕχάτερος; ἡ πόλις γὰρ δυστοχεῖ. 
ποϑεῖ μέν, ἐχϑαίρει δέ, βούλεται δ᾽ ἔχειν. 1428 
ἀλλ᾽ ὅ τι νοεῖτον εἴπτατον τούτου ττέρι. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
μισῶ πολίτην, ὅστις ὠφελεῖν πτάτραν 
βραδὺς “τέφυχε μεγάλα δὲ βλάπτειν ταχύς, 

καὶ πόριμον αὑτῷ τῇ πόλει δ᾽ ἀμήχανον. 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

51 ξᾶν ϑν , 3 . " , ΄ ,} 
εὖ γ ὦ Πόσειδον" σὺ δὲ τίνα γνώμην ἔχεις; 1180 

ΑΙΣΧΥ͂ΔΟΣ 
οὐ χρὴ λέοντος σχύμνον ἐν “τόλει τρέφειν, 
᾽ν ἘΝ -" -- ’, - ἣν δ᾽ ἐχτραφῇ τις, τοῖς τρόποις ὑπτηρετεῖν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
γὴ τὸν “ία τὸν σωτῆρα δυσχρίτως γ᾽ ἔχω" 
ὃ μὲν σοφῶς γὰρ εἴχιεν ὃ δ᾽ ἕτερος σοφῶς. 
2 2323.»» , , ς ’ ᾽ ἐς 

ἀλλ᾽ ἔτι μίαν γνώμην ἑχάτερος εἴπατον 1435 
Ν -“ ΄, «“ ᾿ 

περὶ τῆς πόλεως ἥντιν᾽ ἔχετον σωτηρίαν. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

ἐγὼ μὲν οἶδα καὶ ϑέλω φράζειν. 1143 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ - 

Λέγε. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

ὅταν τὰ νῦν ἄπιστα ττίσϑ᾽ ἡγώμεϑα, 
τὰ δ᾽ ὄντα πίστ᾽ ἄπιστα. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 
πῶς; οὐ μανϑάγνω. 

ἀμαϑέστερόν πως εἰπὲ καὶ σαφέστερον. 1445 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

εἰ τῶν τιολιτῶν οἷσι νῦν πιστεύομεν, 

ΕΥΡ. ἔχει δὲ περὶ αὐτοῦ τίνα γνώμην; ΔΙΟΝ. τένα; 1494 

μάλιστα μὲν λέοντα μὴ ᾽ν πόλει τρέφειν», 1439 

ΕΥ̓Ρ. εἴ τις πτερώσας Κλεύκριτον Κινησίᾳ, 1437 

αἴροιεν αὖραι πελαγίαν ὑπὲρ πλάκα. 
β » Ἀ ΝΞ “ ᾿ ΔΙΌΝ. γέλοιον ἂν φαίνοιτο" νοῦν δ᾽ ἔχει τίνα; 

ΕΥ͂Ρ. εἰ ναυμαχοῖεν κατ᾽ ἔχοντες ὀξίδας 140 
΄ ᾿ ν , 51. "»" ᾿΄ 

ῥαΐνοιεν ἐς τα βλέφαρα τῶν ἐναντίω "»". 
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τούτοις ἀτιιστήσαιμεν, οἷς δ᾽ οὐ χρώμεϑα, 
τούτοισι χρησαίμεσϑ'᾽, ἴσως σωϑεῖμεν ἄν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
1481. εὖ γ᾽ ὦ Παλάμηδες, ὦ σοφωτάτη φύσις. 

τί δαὶ σύ; τί λέγεις; 
ΛΙΣΧΥΔῸΣ 
τὴν πόλιν νῦν μοι φράσον 

1:15 τιρῶτον τίσι χρῆται" πότερα τοῖς χρηστοῖς; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ ᾿ 

σκιοϑεν; 

μισεῖ χάχιστα. 
ΑἸΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 

- - ΒΡ τς τοῖς πονηροῖς δ᾽ ἡδεται; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

οὐ δῆτ᾽ ἐχείνη γ᾽, ἀλλὰ χρῆται πρὸς βίαν ͵ 7. χθη 009 Ξ 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
γεῶς οὖν τις ἂν σώσειε τοιαύτην πόλιν, 

1469. ἢ μήτε χλαῖνα μήτϑ σισύρα συμφέρει; 
ΠΛΟΥΤΩΝ 

’ “ 

1161] χρίγοις ἂν. 
ΔΙΟΧΎΣΟΣ 

αὕτη σφῷν χρίσις γενήσεται. ᾿ 
Ὁ ᾽ὔ ν» “ ς Ν 9 λ 

αἱρήσομαι γὰρ οντξρ ἡ Ψυχὴ ὕξελει. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

μεμνημένος νυν τῶν ϑεῶν οὺς ὦμοσας 
141ὸ ἢ μὴν ἀπάξειν μ᾽ οἴχαδ᾽, αἱροῦ τοὺς φίλους. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 
ς “- 2.5» ΄ 2 }Ὶ ΄ 2 ς , 

ἡ γλῶττ᾽ ὁμώμοχ᾽, Αἰσχύλον δ᾽ αἱρήσομαι. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 
, , “ , ἢ ἘΡῚ «5 ΄ 

τί δέδραχας ὦ μιαρώταν ἀνϑρώπων; 

1449 εἰ νῦν γε δυστυχοῦμεν ἐν τούτοισι, πῶξ 
) ,) Ἃ ’ γ {2 ὶ τἶν γ» τἀναντί᾽ ἂν πράττοντεξ οὐ σωζοίμεϑ' αν; 

1159 Η , ) ΑΣ ὑῖν τ΄ Ε Ἃ Κ' ᾿ ἐδ δι 

168 ταυτὶ πότερ᾽ αὐτὸς ηὗρες ἢ Κηφισοφῶ!:; 

ΕῪΡ ἐγὼ μόνοφρ᾽ τὰς δ᾽ ὀξίδας Κηφισοφῶν. 
« 5 ᾿ ΄ ΄ ΄ 

1460 ΔΙΟΝ. εὕρισκε νὴ 44, εἴπερ ἀναδύσει πάλιν. 
- 2 . γ οὗν 

ΑἸΣΧ. ἐκεῖ φράσαιμ᾽ ἂν" ἐν ϑαδὶ δ᾽ οὐ βούλομαι. 
ν - , γ΄ γ ᾿ :] , ΔΙΟΝ. μὴ δῆτα σύ γ᾽, ἀλλ᾿ ἐνθένδ᾽ ἀνίει ταγαϑά. 

τ . - «“ Ξ . » ᾿ 
ΑΙΣΧ. τὴν γὴν οταν νομισῶσι τὴν τῶν σολεμίων 

εἶναι σφετέραν τὴν δὲ σφετέραν τῶν πολεμίων, 

116 πόρον δὲ τὰς ναῦς ἀπορίαν δὲ τὸν πόρον. 
ΝΥ 4» « 5 5 ΄ 

ΔΙΟΝ. εὖ, πλὴν ὃ γε δικαστὴς αὐτὰ καταπένει μόνοϑ. 
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ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ ΠΣ 
ἐγώ; 

᾽, “ ᾿ ΄ κ ν »} 

ἔχρινα νιχᾶν Αἰσχύλον. τιὴ γὰρ οὐ; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

αἴσχιστον ἔργον μ᾽ ἐργασάμενος τιροσβλέπεις; 
ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ 

τί δ᾽ αἰσχρόν, ἢν μὴ τοῖς ϑεωμένοις δοχῇ; 
ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ 

γ ,ὔ ’ ον ΄, 

ὦ σχέτλιε περιόψει με δὴ τεϑνηχότα; 
ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

τίς οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατϑανεῖν, 
τὸ πνεῖν δὲ δειπνεῖν, τὸ δὲ χαϑεύδειν χῴδιον; 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΝ 
χωρεῖτε τοίνυν ὦ «“όνυσ᾽ εἴσω. 

ΔΙΟΧΎΣΟΣ 
τί δαί; 

ΠΛΟΥΤΩ͂Ν 
ο » 3 " Ν ᾿ 2 - ἵνα ξενίσω ᾿γὼ σφὼ πρὶν ἀποπλεῖν. 

ΔΙΟΧΥ͂ΣΟΣ τόμοι 
εὖ λέγεις 

Ν ν ΓΑῚΣ ΡῚ . » ἢ » ΄, 

γὴ τὸν 441 οὐ γὰρ ἄχϑομαι τῷ τιράγματι. 
ΧΟΡΟΣ 

᾿ ΄, , 3 7 Ἁ , 

μαχαριός γ᾽ ἀνὴρ ἔχων 
ξύνεσιν ἠχριβωμέγην. 
σπτάρα δὲ ττολλοῖσιν μαϑεῖν. 
“ . Ω - ΄ 
ὁδὲ γὰρ εὖ φρονεῖν δοχήσας 
σπάλιν ἄπεισιν οἴχαδ᾽ αὖ, 
ἄτι 5 α- ι - , ἐπι ἀγαϑῷ μὲν τοῖς πολίταις, 
2 32. 2 -" ᾿ - [ τ - 

ἔπ ἀγαϑῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ 
ξυγγενέσι τὲ χαὶ φίλοισι, 
διὰ τὸ συνετὸς εἶναι. 

χάριεν οὖν μὴ Σωχράτει 
τεαραχαϑήμενον λαλεῖν, 
2 ΄ ν 

ἀποβαλόντα μουσικὴν 

τά τὲ μέγιστα παραλιπόντα 
τῆς τραγῳδικχῆς τέχνης. 
τὸ δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι 
χαὶ σχαριφησμοῖσι λήρων 
διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσϑαι, 
παραφρονοῦντος ἀνδρός. 

269 
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ΠΛΟΥΤΩ͂Ν 
τιό00 ἄγε δὴ χαίρων Αἰσχύλε χώρει. 

καὶ σῶζε πόλιν τὴν ὑμετέραν 
γνώμαις ἀγαϑαῖς χαὶ παίδευσον 

Ν 2 ΄ Ξ ᾿ 2 ΟΡΝΑ 

τοὺς ἀνοήτους" στολλοὶ δ᾽ εἰσίν 
χαὶ δὸς τουτὶ Κλεοφῶντι φέρων 

100 χαὶ τουτοισὶ τοῖσι πορισταῖς 
Μύρμηχέ ϑ' ὁμοῦ καὶ Νικομάχῳ, 
τόδε δ᾽ ᾿ρχενόμῳ" 
χαὶ φράζ᾽ αὐτοῖς ταχέως ἥχειν 
ὡς ἐμὲ δευρὶ χαὶ μὴ μέλλειν" 

1510 χἂν μὴ ταχέως ἥχωσιν, ἐγὼ 
. . 2 ͵ "ξ 2 κ 

γὴ τὸν ἡπόλλω στίξας αὐτοὺς 

χαὶ συμστοδίσας 

μετ᾽ “δειμάντου τοῦ “ευχολόφου 
χατὰ γῆς ταχέως ἀποπέμψω. 

ΑΙΣΧΥ͂ΛΟΣ 
1815 ταῦτα ποιήσω" σὺ δὲ τὸν ϑᾶχον 

τὸν ἐμὸν πταράδος Σοφοχλεῖ τηρεῖν 
χαὶ διασώζειν, ἣν ἄρ᾽ ἐγώ ποτε 
δεῦρ᾽ ἀφίχωμαι. τοῦτον γὰρ ἐγὼ 
σοφίᾳ χρίνω δεύτερον εἶναι. 

1520 μέμνησο δ᾽ ὅπως ὃ πανοῦργος ἀνὴρ 
χαὶ ψευδολόγος χαὶ βωμολόχος 
μηδέποτ᾽ ἐς τὸν ϑᾶχον τὸν ἐμὸν 

ΟΝ, 2 δι νῷ 

μηδ᾽ ἄχων ἐγχαϑεδεῖται. 
ΠΛΟΥΤΩ͂Ν 

΄, ΄, « - , 

φαίνετε τοίνυν ὑμεῖς τούτῳ 
1525 λαμπάδας ἱεράς, χᾶμα πιροττέμιστετε 

τοῖσιν τούτου τοῦτον μέλεσιν 

χαὶ μοληταῖσιν χελαδοῦντες. 
ΧΟΡΟΣ 

- Χ 2 ᾽, 2 Χ 2 ΄ - 

πρῶτα μὲν εὐοδίαν ἀγαϑὴν ἀτιιόντι ποιητῇ 
ἐς φάος ὀρνυμένῳ δότε δαίιιονες οἱ χατὰ γαίας, 

ἐν - δὰ , ͵ ΞῚ - 2 ν 2 , 
1580 τῇ δὲ σπιόλει μεγάλων ἀγαϑῶν ἀγαϑὰς ἐτχεινοίας. 

΄ ᾿Ν , ᾿, ὉᾺ “ 

χιάγχυ γὰρ ἐκ μεγάλων ἀχέων :τταυσαίμεϑ' ἂν οὕτως 
ἀργαλέων τ᾽ ἐν ὅπλοις ξυνόδων. Κλεοφῶν δὲ μαχέσϑω 

χἄλλος ὃ βουλόμενος τούτων :τατρίοις ἐν ἀρούραις. 



ΒΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥ͂ΣΑΙ 

ΕΚΚΛΗΣΞΙΑΖΟΥΣΑΙ 

ΠΡ ΘΟ Υ ΑΡΑΜΜ ΟΣ ΊΕΡΟΣ ΩΠΑ 

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ ΚΗΡΥ͂Ξ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΝΕΣ ΓΡΑῈΣ ΤΙΝΕΣ 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν ΝΕΑΝΙΣ 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ ΝΕΑΝΙΑΣ 

ΑΝῊΗΡ ΤΙΣ (βλεπύρου γείτων) ΘΕΡΑΠΑΙΝΑᾺ (Πραξαγόρας) 

ΧΡΕΜΗΣ 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
Ὃ λαμπρὸν ὄμμα τοῦ τροχηλάτου λὺύ χνουν 
χάλλιστ᾽ ἐν εὐστόχοισιν ἐξηυρημένον" 
γονάς τε γὰρ σὰς χαὶ τύχας δηλώσομεν" 
τροχῷ γὰρ ἐλαϑεὶς χεραμιχῆς δύμης 

- Ἐ 1} Ν , 

μυχτῆρσι λαμπρὰς ἡλίου τιμὰς ἔχεις 
ὅρμα φλογὸς σηιμιεῖα τὰ ξυγχείμενα. 

ΡῚ 

α7τὸ 

σοὶ γὰρ μόνῳ δηλοῦμιεν εἰχότως, ἐπεὶ 
2 - , , “ χὰν τοῖσι δωματίοισιν ἐ!φφρροδίτης τρόπων 

σεειρωμέναισι πλησίον τταραστατεῖς, 
λορδουμένων τε σωμάτων ἐπιστάτην 
2 ᾿ ΕῚ » ᾿ 5 ΄ ΄ 

ὀφϑαλμὸν οὐδεὶς τὸν σὸν ἐξείργει δόμων. 
μόνος δὲ μηρῶν εἰς ἀπορρήτους μυχ οὺς 

, 2 ΄ ν᾿. 2 ΩΡ ἔξ: Β λάμπεις ἀφεύων τὴν ἐπιανϑοῦσαν τρίχα 
στοὰς τε χαρττοῦ βαχχίου τε νάματος 

στλήρεις ὑποιγνύσαισι συμιταραστατεῖς" 
᾿ - - ) - - “᾽ , 

χαὶ ταῦτα συνορῶν οὐ λαλεῖς τοῖς “τλησίον.. 
3 ὅν , -» , 
ἄνϑ' ὧν συνείσει χαὶ τὰ νῦν βουλεύματα. 
«; ᾿, -- ἘΨ 9 ἢ 

ὅσα σκπίροις ἔδοξε ταῖς ἐμαῖς φίλαις. 
Β] 42 Β] ᾿ ᾿ «' «“ - 

ἀλλ οὐδεμία πιάρεστιν ἃς ἤχειν ἐχρὴ 
, πὰ ᾿ς δ τ5 »ὴφ" αὶ ραν ἃ , 

χαίτοι ττρὸς ρϑρον γ᾽ ἐστίν" ἡ δ᾽ ἐχχλησία 
ἂν ἰῇ 2 »» { - " γι." - . 

αὐτίχα μάλ ἔσται" χαταλαβεῖν δ᾽ ἡμᾶς ἕδρας. 
, , ἂς. ἢ Ε 

ἃς Φυρόμαχός ττοτ᾽ εἶπεν, εἰ μέμνησ 
Αὐὶδιορ]ιανὶς υοἱ. 1. 

Ω9 »! 
ω ξτέ, 

1} 
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δεῖ τὰς ἑτέρας πως χἀγχαϑεζομένας λαϑεῖν. 
- Χ , 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; πότερον οὐχ ἐρραμμένους 
, . ΄ 2 

ἔχουσι τοὺς πτώγωνας, οὺς εἴρητ᾽ ἔχειν; 
ἢ ϑαϊμάτια τἀνδρεῖα χλεινάσαις λαϑεῖν 
Ξ Α Ἅ 7) ὧν 5 70 « γλ. ΨῬΎΗ "δὲ λύν 7) ἣν χαλε:τὸν αὑταῖς; ἀλλ ὁρῶ τονδὶ λύχνον 
χιροσιόντα. φέρε νυν ἐπταναχωρήσω πάλιν, 

, ) ν ς ΄ 

μὴ χαί τις ὧν ἀνὴρ ὃ τιροσιὼν τυγχάνει. 
ΧΟΡΟΣ 

ὥρα βαδίζειν, ὡς ὃ χήρυξ ἀρτίως 
ἡμῶν προσιόντων δεύτερον χεχόχχυχεν. 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
3. δ᾽ , 5. Ὃ - τ" [Ὁ] ΄ 

ἐγὼ δέ γ᾽ ὑμᾶς προσδοχῶσ ἐγρηγόρη 
τὴν νύχτα πᾶσαν. ἀλλὰ φέρε τὴν γείτονα 

΄ ΣΝ , - Ν Ὧν ἢ 

τήνδ᾽ ἐχχαλέσωμαι ϑρυγονῶσα τὴν ϑύραν. 
- 32 - - δεῖ γὰρ τὸν ἄνδρ᾽ αὐτῆς λαϑεῖν. 

ΓΥΝῊ Α ᾿ : 
ἤχουσά τοι 

ΕΥ̓ , . ΞΛΝ ἦν - ΄, 
ὑποδουμένη τὸ χνῦμα σου τῶν δαχτύλων, 
425 5. 3. ὃ 9 ΟΝ 93 ς ν 5». ὉΝ ΠΥ . ΄ὔ 
ἅτ᾽ οὐ χαταδαρϑοῦσ᾽. ὃ γὰρ ἀνὴρ ὠ φιλτάτη, 
τὶ ,ὔ ’ ἕ Σαλαμίνιος γάρ ἐστιν ᾧ ξύυνειμ᾽ ἐγώ, 
ΝῚ ΄ ς , Ἶ, μεν ’ 

τὴν νύχϑ'᾽ ὅλην ἡλαυνέ μ᾽ ἐν τοῖς στρώμασιν, 
«“ 3 ὧν Χ ΡῚ , 2 “-“ - ὥστ᾽ ἄρτι τουτὶ ϑοϊμάτιον αὐτοῦ λαβεῖν. 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
᾿ δ ἰϑν ΞπῸ ν ,΄ ᾿ , χαὶ μὴν ὁρῶ χαὶ Κλειναρέτην χαὶ Σωστράτην 

- , ’ὔ ἰς 

σιροσιοῦσαν ἤδη τήνδε καὶ Φιλαινέτην. 

ΧΟΡΟΣ 
[2 ᾽, ’, 

οὔχουν ἐπείξεσϑ'᾽; ὡς Γλύχη χατώμοσεν 
τὴν ὑστάτην ἤχουσαν οἴνου τρεῖς χόας 
ξ - 3 ᾽, 3 ᾿ ᾽ 

ἡμῶν ἀποτίσειν χαρεβίνϑων χοίνικα. 

ΓΥΝῊ Α 
τὴν Σμιχυϑίωνος δ᾽ οὐχ ὁρᾷς Μελιστίχην 
σπεύδουσαν ἐν ταῖς ἐμιβάσιν; καί μοι δοχεῖ 
᾿ Ἁ λ Ν τ} ἣ 5 - , 

χατὰ σχολὴν τταρὰ τἀνδρὸς ἐξελϑεῖν μόνη. 
ΓΥΧΗ Β 

χαὶ “τάνυ ταλαιπώρως ἔγωγ᾽ ὠ φιλτάτη 
᾽ - 7 ς . ΠΕ νι γ αὖ ὯΝ 
ἐχδρᾶσα παρέδυν. ὃ γὰρ ἀνὴρ τὴν νύχϑ'᾽ ὁλην 
ἔβηττε τριχίδων ἑσπέρας ἐμτιλήμενος. 
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ΓΥΧΠ Δ 
. - ΄ ᾿] 2 ς " ΞΞ᾿ ω 

τὴν τοῦ χαττήλου δ᾽ οὐχ ὁρᾷς Τευσιστράτην 
ἔχουσαν ἐν τῇ δεξιᾷ τὴν λαμπάδα; 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
χαὶ τὴν Φιλοδωρήτου τε χαὶ Χαιρητάδου 
ὁρῶ προσιούσας χατέρας :τολλὰς ᾽τάνυ 

γυναῖχας, ὃ τε πέρ ἐστ᾽ ὄφελος ἐν τῇ πόλει. 
,Ω - , ΤΕΣ ὟΣ ον, ιν 

χάϑησϑε τοίνυν, ὡς ἂν ἀνέρωμαι ταδὶ 
ὑμᾶς, ἐπειδὴ συλλελεγμένας ὁρῶ, 
« ὩΣ γ᾽ ξ ΟῚ ν ΄ὶ 

ὅσα σχίροις ἔδοξεν εἰ δεδράχατε. 
ΤΥΝῊ Α 

΄ - , 2 ᾽ Ν  η 

ἔγωγε. πρῶτον μέν γ᾽ ἔχω τὰς μασχάλας 
λόχμης δασυτέρας, καϑάτπτερ ἣν ξυγχείμενον" 
27 ω « Ὁ ἘΞ. ΡῚ 7 ν ΡῚ) ΄ 

ἔσεειϑ᾽ ὅπόϑ' ἀνὴρ εἰς ἀγορὰν οἴχοιτό μου, 
νλ ΄ » Ὁ, ὙΝ δὴ ὃ Ἔ τΞ , εἷς 

ἀλειμαμένη τὸ σωμ ολον ὁοἐε ἡμέρας 
΄ ς - - .᾿ {]ὴη 

ἐχραινόμην ἑστῶσα πρὸς τὸν ἥλιον. 
ΓΥΝῊ Β 

γ Ξ Ἀ τῶ ν ΄ ΕῚ » » 3 ᾿ 

καγωγε᾽ τὸ ξυρὸν δέ γ᾽ ἐχ τῆς οἰχίας 
2 - «’ Υ { ’ “ 

ἔρρεψα πρῶτον, ἵνα δασυνϑείην ὅλη 
χαὶ μηδὲν εἴην ἔτι γυναιχὶ προσφερής. 

ΠΡΑΞΑΤΟΡΑ 
2» ᾿ ν ΄ « »" 29. »ν" 

ἔχετε δὲ τοὺς πώγωνας, οὺς εἴρητ᾽ ἔχειν 

σιάσαισιν ἡεῖν, διτότε συλλεγοίμεϑα; 
ΓΥΧΗ Α 

ν δου ῖς ΄ ΄ ΣΝ , 

γὴ τὴν Εχάτην καλόν γ᾽ ἔγωγε τουτονί. 
ΓΥΝΗ Β 

» 9. 9ιϑ ’ 3 2 , ὄνοι 

χάγωγ Ἐπιχράτους οὐχ Θλίγῳ καλλίονα. 
᾿ ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 
ὑμεῖς δὲ τί φατέ; 

ΓΥΧΗ Α 
φασί" κατανεύουσι γάρ. 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

, 2 ὴ ἡ ς ., - , χαὶ μὴν τά γ᾽ ἄλλ᾽ ὑμῖν ὁρῶ πεπραγμένα. 
ν κ »" ι ᾿ 

λαχωνιχὰς γὰρ ἔχετε χαὶ βαχτηρίας 
πω ὦ ᾿Ὶ ͵ ᾿ Ψ ω ’ ᾽} 

χαὶ ϑαϊματια ταἀνδρεῖα, χαϑάπερ εἴπομεν. 

ΓΥΝῊ Α 
ἔγωγέ τοι τὸ σχύταλον ἐξηνεγχάμην 

᾿ - ᾿ ᾽ς ,“ἦ’ 

τὸ τοῦ “αμίου τουτὶ χαϑεύδοντος λάϑρᾳ. 
ΓΥΝῊ Β 

ἡ, ἿΝ ἂν Ὁ α ᾿ -» , Ξ ᾿ 

τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνων τῶν σχυτάλων ὧὡν πέρδεται: 
10" 

ὧι ςι 

Φὺ οι 

΄ι 



80 

90 

100 

244 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΠΡΑΞΑΤῸΡΑ 
κ ν ’ ν εν, ͵, ΄ 3. «2. Φ 

γὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρ᾽ ἐπιτήδειός γ᾽ ἂν ἣν 
- ΄ 2 

τὴν τοῦ πιανόπτου διρϑέραν ξνημμένος 
ΕΣ 2) ΒΞ ΙΝ Ἃ 

εἴχτερ τις ἄλλος βουχολεῖν τὸ δήμιον. 
ΤΎΧΗ Β 

, , λ Ἀὸ 5 ΄ « 

ταυτί γέ τοι νὴ τὸν “1 ἐφερόμην, ἵνα 
σιληρουμένης ξαίνοιμι τῆς ἐχχλησίας. 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
σιληρουμένης τάλαινα; 

ΓΥΝΗ Β 
Ἄ Ἁ 2» 

γὴ τὴν “ίρτεμιν 
᾿ ᾿ Χ -ν ΄ ς 

ἔγωγε. τί γὰρ ἂν χεῖρον ἀχροῴμην ἅμα 
ξαίνουσα; γυμνὰ δ᾽ ἐστί μοι τὰ παιδία. 

- ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
2 , ᾿ , « - ΄ὔ 
ἰδού γέ σε ξαίνουσαν, ἣν τοῦ σώματος 

7 κν - - « , 2 
οὐδὲν τταραφῆναι τοῖς χαϑημένοις ἔδει. 

2 - δὴ 2 ἌΝ ΚΝ ἢ Ὑ ΄ ᾽ὔ 

οὐχοῦν χαλὰά γ᾽ ἂν πάϑοιμεν, εἰ τιλήρης τύχοι 
ς Ὁ πῃ »} ΡΥ 29 ς ζ , ΄ 

ὁ δῆμος ὧν χἀπειϑ' ὑπτερβαίνουσά τις 

ἀναβαλλομένη δείξειε τὸν φορμίσιον. 
ὉΝ 3.) 2 {« -..» ΄ ΄ 

ἣν δ᾽ ἐγκαϑεζώμεσθϑα πρότεραι, λήσομεν 
ξυστειλάμεναι ϑαϊιιάτια" τὸν πώγωνά τε 
“ Ω “ «" ν ’ Ω9 2 - 

ὅταν χαϑῶμεν ὃν τιεριδησόμεσϑ' ἐχεῖ, 
᾽ὔ, 2 Ρλ ς “-“ ν}. ν ς ΄, Ω9 ; - 

τίς οὐχ ἂν ἡμᾶς ἀνδρας ἡγήσαιϑ' ὁρῶν; 
ΓΥΝῊ Α 

ΒῚ ΄, -» ᾿" ΄ ΄  Ρ, 

“ἰγυρριος γοῦν τον Προνομου πώγων ἔχων 
, ἘΣ , ΄, 5 . τι ἐς ΤΩΣ 

λέληϑε:" χαίτοι πρότερον ἣν οὗτος γυνὴ 
. ) ς - ΄ Χ ,ὕ 3. - ΄ 

γυνὶ δ, ὁρᾷς, πράττει τὰ μέγιστ᾽ ἐν τῇ πόλει. 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

3η.32 37 ω9 «“’ Χ 2 Χ ΄ , 

ἀλλ᾽ ἀγεϑ' ὅπως χαὶ τἀπὶ τούτοις δράσομιεν, 
, Ψ 

ἕως ἔτ᾿ ἐστὶ τἄστρα χατὰ τὸν οὐρανόν" 
Ἴ , 2 ᾿ 

ἡχχλησία δ᾽, εἰς ἣν παρεσχευάσμεϑα 
ς “-" ᾽-- βλῖες [42 ψ,. 

γμιιεῖς βαδίζειν, ἐξ ἕω γενήσεται. 
ΤΥΧΗ Α 

Ἀ ν ᾿ [4 “« - 

γὴ τὸν “10 ὥστε δεῖ γε χαταλαβεῖν ἕδρας 
ὑπὸ τῷ λίϑῳ τῶν πρυτάνεων χαταντιχρύ. 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
τούτου γε τοίνυν τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν 

- ν- [4 

τόλμημα τολμῶμεν τοσοῦτον οὕνεχα, 
ἣν πῶς τταραλαβεῖν τῆς πιύλεως τὰ πράγματα 
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δυνώμεϑ᾽, ὥστ᾽ ἀγαϑόν τι πρᾶξαι τὴν πόλιν" 
γῦν μὲν γὰρ οὔτε ϑέομεν οὔτ᾽ ἐλαύνομεν. 

ΓΥΝΗ͂ Α 
χαὶ πῶς γυναιχῶν ϑηλύφρων ξυνουσία 110 
δημηγορήσει; ῃ ᾽ ΠΕ ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

στολὺ μὲν οὖν ἄριστά που. 
,“»ἷ ν " - ΄ [4 

λέγουσι γὰρ καὶ τῶν νεανίσχων ὕσοι 
γλεῖστα σποδοῦνται, δεινοτάτους εἶναι λέγειν" 
ἡμῖν δ᾽ ὑπάρχει τοῦτο χατὰ τύχην τινά. 

ΓΥΝῊ Α 
. ἘΡΊΒΗΣ ᾿ ἀχζίανα τ ὑῶν Ἀττι " Ξ 

οὐχ οἶδα᾿ δεινὸν δ᾽ ἐστὶν ἡ μὴ ᾿μπειρία. 11 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

2 “- ΄, Ζ ΄ ΄ 

οὐχοῦν ἐπίτηδες ξυνελέγημεν ἐνθαδί, 

ὅπτως προμελετήσωμεν ἁχεῖ δεῖ λέγειν. 
οὐχ ἂν φϑάνοις τὸ γένειον ἂν περιδουμένη 

[4 Ξ Ὶ ΄, ΧΆ. 

ἄλλαι ϑ᾽ ὅσαι λαλεῖν μεμελετήχασί που. 
ΤΥΧΗ Α 

τίς δ᾽ ὦ μέλ᾽ ἡμῶν οὐ λαλεῖν ἐπίσταται; 120 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

ΕΙΣ ᾿ » - Ἀ , ΦΨΝ Δ, -ο ἴἔϑι δὴ σὺ περιδοῦ καὶ ταχέως ἀνὴρ γενοῦ 
ἐγὼ δὲ ϑεῖσα τὸν στέφανον περιδήσομαι 
ΣῊΝ Ὁ τὰς ὭΣ Ἐπασας ." ᾿ ΠΕ } ̓  
χαὐτὴ μεϑ' ὑμῶν, ἣν τί μοι δόξῃ λέγειν. 

ΓΥΧΗΑ 
ϑϑι. .Ὦ , ΄ , ΄ 

δεῦρ᾽ ὦ γλυχυτάτη Πραξαγόρα, σχέψαι τάλαν 
ς ΄ὕ - -“ , ὡς χαταγέλαστον τοῦτο πρᾶγμα φαίνεται. Ι 

ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 
τῷ σι 

πῶς χαταγέλαστον; ι 
ΓΥΝῊ Α 

ὥσπτερ εἴ τις σηπίαις 
πώγωνα χεεριδήσειεν ἐσταϑευμέναις. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
ς , ᾿ - Α - 

ὁ ττεριστίαρχος τεεριφέρειν χρῆν τὴν γαλῆν. 
Ζ Ἂ ἃ Ν , { 2 , - - 

γπάριτ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν. “ρίφραδες παῦσαι λαλῶν. 
, » πα , , , , 

χάϑιζ᾽ ὃ παριών. τίς ἀγορεύειν βούλεται; 180 
ΕΟ ΓΥΝῊ Α 
ἐγώ. : 

ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 
᾿ " ν ᾿ ΄ ᾿] - 

πιερίϑου δὴ τὸν στέφανον τὐχἀγαϑῇ. 
Ν ΓΥΝῊ Α 
ἰδού. 
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ς ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
’ 5 

λέγοις ἂν. 
ΤΥΧΗ Α 

εἶτα σπιρὶν πιεῖν λέγω; 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

ΛΨΈΕΝ Ξ 
ἰδοὺ χειεῖν. 

ΤΥΧΗ ἡ 

τί γὰρ ὦ μέλ ἐστεφανωσάμην; 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

» Ὧ.3 ΖΕ ΚΕΥ͂ΒΟΝ Ἶ Ν ς - 7 ἊΣ: ἀπιϑ'᾽ ἐχτοδών" τοιαῦτ᾽ ἂν ἡμιᾶς εἰργάσω 
χαχεῖ. 

ΓΥΝΗ α 
΄ "2 ΒΙ ᾿, 2 32 η ᾿ 

τί δ; οὐ πίνουσι χὰν τηχχλησίᾳ; 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

ἰδού γε σοὶ πίνουσι. 
ΓΥΝῊ Α 

Ν , 

νὴ τὴν ρτεμιεν 
. - την ν - ΄ 

χαὶ ταῦτα γ᾽ εὔζωρον. τὰ γοῦν βουλεύματα 
3: - Ἐρ' ΞΞ ἊΝ ΠΣ Ξ ἢ , 

αὐτῶν ὁοὁσ᾽ ἂν πράξωσιν ἐνϑυμουμένοις 
τ ΄ δ ’ 

ὠσττερ μεϑυόντων ἐστὶ τταραττεητληγμένα. 
Ἀ ν , ΄, , 7 Χ , 

χαὶ νὴ 4“ία σπένδουσί γ᾽" ἢ τίνος χάριν 
ἐΞελου ΟἽ το αι , , Ξ -- 

τοσαῦτ᾽ ἂν ηὔχοντ᾽, εἴττερ οἶνος μὴ στιαρῆν; 
ἘΞ ᾿ ὥ 

χαὶ λοιδοροῦνταί γ᾽ ὥσττερ ἐμτυεχτωχότες, 

χαὶ τὸν τεαροινοῦντ᾽ ἐχφέρουσ᾽ οἱ τοξόται. 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

σὺ μὲν βάδιζε καὶ χάϑησ᾽" οὐδὲν γὰρ εἶ. 
ΓΥΝΗ Α 

. ν 32 ὦ - ἐ- τ 

γὴ τὸν “10 ἢ μοι μὴ γενξδιᾶν χρεῖττον ἦν" 
ὁδί ΄ τ Υ ΦΟΛΟΥ͂ΝΕ ὁ 2 ΞΕ} , 9 , 
ἐνῃ γαρ, ὡς ἑοιχ, ἀφαυανϑησομαι. 

ΠΡΑΞΑΤΌΡᾺ 
ΕΣ , ᾿ , 

ἔσϑ'᾽ ἥτις ἑτέρα βούλεται λέγειν; 
ΓΥΝῊ Β ᾿ 

ἐγώ. 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

7} ᾿ -- 4 ν ν κῶν Ὁ ἢ ,-- 
ἴϑι δὴ σκτεφανοῦ" χαὶ γὰρ τὸ χρῆμ᾽ ἐργάζεται. 
. ὥ Ἄρυτς . ι - 2 - ἄγε νυν ὅπως ἀνδριστὶ καὶ καλῶς ἐρεῖς 

“ δ “Ω “ν Ὁ αὶ ΄ διερεισαμένη τὸ σχῆμα τῇ βαχτηρίᾳ. 
ΓΥΝΗ Β 

ἐβουλόμην μὲν ἂν ἕτερον τῶν ἡϑάδων 
Ἷ δ , 2 ΄, “ 

λέγειν τὰ βέλτισϑ', ἵν᾿ ἐκαϑήμην ἥσυχος" 
- ν᾽ 2 ὌΠ Σ ΄ Ἁ Ἔ 

νῦν δ᾽ οὐχ ἐάσω χατά γε τὴν ἐμὴν μέαν 
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ἐν τοῖς καπηλείοισι λάχχους ἐμτπτοιεῖν 
[4 2 Α Ἀ ΒῚ ὩΣ ᾿ " { ΄ 

ὕδατος. ἐμοὶ μὲν οὐ δοχεῖ μὰ τω ϑεώ. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

μὰ τὼ ϑεώ; τάλαινα ττοῦ τὸν νοῦν ἔχεις; 
ΓΥΝῊ Β 

» 49 » 2 ν ν “- 3 Ὁ ΄ 

τί δ᾽ ἔστιν; οὐ γὰρ δὴ πιεῖν γ᾽ ἥτησά σε. 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

μὰ 4Δὦ ἀλλ᾽ ἀνὴρ ὧν τὼ ϑεὼ χατώμοσας, 
, Ἂ ἌΡ 2 7 - " ΄ 

καίτοι τά γ᾽ ἀλλ εἰποῦσα δεξιώτατα. 

"}. ν ᾿ 323 ΄ ΓΥΝΗ Β 

ὦ νὴ τὸν “πόλλω. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

- " «ς Ν 

παῦε τοίνυν, ὡς ἐγὼ 
2 , 2 2 Ὰ ΄ ᾿" ΄ 

ἐχχλησιάσουσ᾽ οὐκ ἂν προβαίην τὸν πόδα 
τὸν ἕτερον, εἰ μὴ ταῦτ᾽ ἀχριβωϑήσεται. 

ΓΥΧΗ Β 
φέρε τὸν στέφανον᾽ ἐγὼ γὰρ αὖ λέξω πάλιν. 

οἶμαι γὰρ ἤδη μεμελετηκένιαι καλῶς. 
ἐμοὶ γὰρ ὦ γυναῖχες αἱ χαϑήμεναι, 

᾿ ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
γυναῖχας αὖ δύστηνε τοὺς ἄνδρας λέγεις; 

ΓΥΧΗ Β 
δι Ἐπίγονόν γ᾽ ἐχεινονί" βλέψασα γὰρ 
ἐχεῖσε Ἐ606 γυναῖχας φόμην λέγειν. 

ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 
ἄπερρε χαὶ σὺ καὶ κάϑησ᾽ ἐντευϑενί" 
αὐτὴ γὰρ ὑμῶν ἕνεχά μοι λέξειν δοχῶ 
τονδὶ λαβοῦσα. τοῖς ϑεοῖς μὲν εὔχομαι 
τυχεῖν χατορϑώσασα τὰ βεβουλευμένα. 

ἐμοὶ δ᾽ ἴσον μὲν τῆσδε τῆς χώρας μέτα 
ὅσονπερ ὑμῖν" ἄχϑομαι δὲ χαὶ φέρω 

τὰ τῆς πόλεως ἅπαντα βαρέως πράγματα. 
ὁρῶ γὰρ αὐτὴν προστάταισι χρωμένην 
ἀεὶ πονηροῖς" κἄν τις ἡμέραν μίαν 
χρηστὸς γένηται, δέχα πονηρὸς γίγνεται. 
} ᾿ τ τ ΄ ὧἷ ΄ ᾿ )»» ὃ , " Ἴ , 

ἐγξερεψψας ξτέρῳ᾽ σελείον ἕτε ὁράσει χαχα. 

χαλεπὸν μὲν οὖν ἄνδρας δυσαρέστους νουϑετεῖν, 

οἱ τους φιλεῖν μὲν βουλομένους δεδοίχατε, 
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τοὺς δ᾽ οὐχ ἐϑέλοντας ἀντιβολεῖϑ᾽ ἑχάστοτε. 
ἐχχλησίαισιν ἣν ὅτ᾽ οὐχ ἐχρώμεϑα 

5. οὰ ᾿ , τ Σὺν ν , ὌΝ ΘΙ ΜΡ 
οὐδὲν τὸ τταραάτταν᾽ ἀλλὰ τὸν γ᾽ “γύρριον 
σιονηρὸν ἡγούμεσϑα" νῦν δὲ χρωμένων 
ν Ν ΄ 

ὃ μὲν λαβὼν ἀργύριον ὑπιερεττήνεσεν, 
« 2 ν Ξ ΄ ΄ὔ , 

ὃ δ᾽ οὐ λαβὼν εἶναι ϑανάτου φήσ᾽ ἀξίους 
᾿ -Ξ - 2 , 

τοὺς μισϑοφορεῖν ζητοῦντας ἕν τηχχλησίᾳ. 

ΓΥΝῊ Α 
᾿ ν 2 ν᾿, 5, ν , 

γὴ τὴν “πἰφροδίτην εὖ γε ταυταγὶ λέγεις. 

ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 
,η . “9 .Ν . ἢ , Ἴ δΝ 

τάλαιν᾽ ᾿φροδίτην ὠὦμοσας; χαρίεντά γ᾽ ἂν 
ἔδρασας, εἰ τοῦτ᾽ εἴσχτας ἐν τηχχλησίᾳ. 

ΓΥΝῊ Α 
)η22 γ νι 3 
ἀλλ᾽ οὐχ ἂν εἴττον. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

μηδ᾽ ἐϑίζου νῦν λέγειν. 
.Ν ᾿ ἜΣ “-Ω9 τ ὮΣ ΄ { τὸ συμμαχικὸν αὖ τοῦθ», τ᾽ ἐσχοπούμεϑα, 

, - , Ξ εἶ μὴ γένοιτ᾽, ἀπολεῖν ἔφασχον τὴν πόλεν 
«“ νΝ ἡ, “3 γ »» ς » . ΠΣ ΄, 

ὅτε δὴ δ᾽ ἐγένετ᾽, ἤχϑοντο, τῶν δὲ ῥητόρων 
ως Ψ Ἁ ὩΣ Ἁ , 

ὃ τοῦτ᾽ ἀναπείσας εὐθὺς ἀποδρὰς ᾧχετο. 

γαῦς δεῖ χκαϑέλχειν" τῷ πένητι μὲν δοχεῖ, 
- ,ὔ Υ - 2 -» 

τοῖς τιλουσίοις δὲ χαὶ γεωργοῖς οὐ δοχεῖ. 
-» , ΡῚ 2 - , , - 

Κορινϑίοις ἡχϑεσϑε, καχεῖνοί γέ σοι 

γῦν εἰσὶ χρηστοί; καὶ σύ νυν χρηστὸς γενοῦ. 
᾽, Ἀοῖς κἢ 5) 9 τ γλ. ΠΡ ΄ ϑ Ν ΑΞ 

“ργεῖος ἀμαϑής, ἃ ἐρώνυμος σοφός 
σωτηρία τταρέχυψψεν, ἀλλ᾿ ὡρᾷζεται 
Θρασύβουλος αὐτὸς οὐχὶ σπταραχαλούμενος. 

ΤΥΝΗ Α 
ς ξ ν ς ΄ 

ὡς ξυνετὸς ἀνήρ. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

γῦν χαλῶς ἐπήνεσας. 
ς το ἂ'ι' 5 ὧν» ἊΣ 9, " - ΄ » ὑμεῖς ἀρ ἔστ᾽ ὦ δῆμε τούτων αἴτιοι. 
τὰ δημόσια γὰρ μισϑοφοροῦντες χρήματα 
ἰδίᾳ σχοιτεῖσϑ'᾽ ἕχαστος ὃ τι τις χερδανεῖ, 

τ πὰ . “ » Ξ 
τὸ δὲ χοινὸν ὡσττερ αἴσιμος κυλίνδεται. 

Ἃ ἜΣ Ν , ἣν οὖν ἐμοὶ στείϑησϑε, σωϑήσεσϑ᾽ ἔτι. 
ταῖς γὰρ γυναιξὶ φημὶ χρῆναι τὴν τεόλιν 
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ἡμᾶς παραδοῦναι. χαὶ γὰρ ἐν ταῖς οἰχίαις 
ταύταις ἐπιτρόποις χαὶ ταμίαισι χρώμεϑα. 

Ἐ ἐν ΡΥ ΝΗ Ἃ 
εὖ γ᾽ εὖ γε νὴ 4 εὖ γε. 

ΓΥΧΗ Β 
λέγε λέγ᾽ ὠγαϑέ. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
ὡς δ᾽ εἰσὶν ἡμῶν τοὺς τρόπους βελτίονες 

ἐγὼ διδάξω. πρῶτα μὲν γὰρ τἄρια 
βάπτουσι ϑερμῷ κατὰ τὸν ἀρχαῖον νόμον 
ἁπαξάπασαι, χοὐχὶ μεταττειρωμένας 
ἴδοις ἂν αὐτάς. ἡ δ᾽ ϑηναίων πόλις. 
εἴ που τι χρηστῶς εἶχεν, οὐχ ἂν ἐσώζετο, 
εἰ μή τι καινὸν ἄλλο περιειργάζετο. 290 
χαϑήμεναι φρύγουσιν ὥσ;τερ χαὶ πρὸ τοῦ" 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φέρουσιν ὥσπερ χαὶ τπιρὸ τοῦ" 
τὰ ϑεσμοφόρι᾽ ἄγουσιν ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ" 
πέττουσι τοὺς πλαχοῦντας ὥστιερ καὶ πρὸ τοῦ" 
τοὺς ἄνδρας ἐπιτρίβουσιν ὥσπερ χαὶ τιρὸ τοῦ" 
μοιχοὺς ἔχουσιν ἔνδον ὥσττερ καὶ πρὸ τοῦ" 995 
αὑταῖς τταροψωνοῦσιν. ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ" 
εὔζωρον ἐμπένουσιν ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ" 
βινούμεναι χαίρουσιν ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ. 
ταύταισιν οὖν ὦνδρες παραδόντες τὴν πόλιν 
μὴ πιεριλαλῶμεν, μηδὲ πυνϑανώμεϑα 280 
τί σεοτ᾽ ἄρα δρᾶν μέλλουσιν, ἀλλ᾿ ἁπλῷ τρόπῳ 
ἐῶμεν ἄρχειν, σχεψάμενοι ταυτὶ μόνα, 
ὡς τοὺς στρατιώτας τιρῶτον οὖσαι μητέρες 

σώζειν ἐπιϑυμήσουσιν" εἶτα σιτία 

τῷ "- οι 

τίς τῆς τεχούσης ϑᾶττον ἐπιπέμιψειεν ἄν; 980 
χρήματα στορίζειν εὐπττορώτατον γυνή, 
ἄρχουσά τ᾽ οὐχ ἂν ἐξατατη ϑείη ποτέ" 
αὐταὶ γάρ εἰσιν ἐξαπατᾶν εἰϑισμέναι. 
τὰ δ᾽ ἀλλ ἐάσω ταῦτα" χἂν πίϑησϑέ μοι, 
εὐδαιμονοῦντες τὸν βίον διάξετε. 940 

ΓΥ͂ΝΗ ἃ 
3 δ΄ ΄ ἕξ ᾿ εἰν ξ,,- 

εὖ γ᾽ ὦ γλυχυτάτη Πραξαγόρα χαὶ δεξιῶς. 
ἯΠΑΡ ΜΝ 3: , ᾿ “πὰ ὦ Ὁ ἂν { Γ᾿ - 

γηὖϑεν ὦ τάλαινα ταῦτ ἔμαϑες οὕτω χαλῶς; 
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ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
2 - - ᾿ 2 νιν ἡ ὩΣ , ἐν ταῖς φυγαῖς μετὰ τἀνδρὸς ᾧχησ᾽ ἐν πυχνί" 

7 ΄ -ὔ -" ΄ 

ἔπειτ᾽ ἀχούουσ᾽ ἐξέμαϑον τῶν ῥητόρων. 
ΓΥΧΗ Α 

2 ΙΡῊΝ ΣΌΣ ον ΑΤΝ, ἢ ν Χ ᾿ ΝᾺ 

οὐχ ἑτὸς ἄρ᾽ ὦ μέλ ἦσϑα δεινὴ χαὶ σοφή 
΄ ,: - 2 χαί σὲ στρατηγὸν αἱ γυναῖχες αὐτόϑεν 

΄ “ωΩ᾽ - ΄ 

αἱρούμεϑ'᾽, ἣν ταῦϑ' ἀπινοεῖς κατεργάσῃ. 
τῇς τ Ὁχ τὸ , - Ἶ ἐ ᾽ 
ἀτὰρ ἣν Κέφαλός σοι λοιδορῆται προσφϑαρείς, 

- 3 - 2 2 ,ὔ χπιῶς ἀντερεῖς πρὸς αὐτὸν ἐν τΥχχλησίᾳ; 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

φήσω παραφρονεῖν αὐτόν. 
ΤΥΝΗ Α 

2η δ - , 

ἀλλὰ τοῦτό γε 
ἴσασι πάντες. 

ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 
ἀλλὰ χαὶ μελαγχολᾶν. 

ΓΥΝῊ Α 
χαὶ τοῦτ᾽ ἴσασιν. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

ἀλλὰ χαὶ τὰ τρύβλια 
χαχῶς χεραμεύειν, τὴν δὲ πόλιν εὖ καὶ καλῶς. 

ΤΎΧΗ Α 
τί δ᾽ ἣν Νεοχλείδης ὃ γλάμων σὲ λοιδορῇ; 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
27 ᾿ Ὁ ΣΝ τούτῳ μὲν εἶπον ἐς χυνὸς σευγὴν δρᾶν. 

ΓΥ͂ΝΗ Α 
, «9 "νὰ ς ΄ , 

τί δ᾽ ἣν ὑποχρούωσίν σε; 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

“ιροσχινήσομιαι 
«“,.09 5: , 3 - - ’, 

ἅτ᾽ οὐχ ἄπειρος οὖσα ττολλῶν χρουμάτων. 
ΤΥΧῊ αὶ 

ὙΣ , 2} » 5}. Ις ει ἐχεῖνο μόνον ἄσχεπτον, ἣν σ᾽ οἱ τοξόται 
[χ , 3 

ἕλχωσιν, ὃ τι δράσεις ποτ΄. 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
ἐξαγχωνιῶ 

ὡδί" μέση γὰρ οὐδέποτε ληφϑήσομαι. 
ΤΥΝΗ Β 

Ὁ 5 Ξ ὃ , 2 ὉΧ ΡΥ 3) 2. . ,ὔ ἡμεῖς δέ γ᾽, ἣν αἴρωσ᾽, ἐᾶν χελεύσομιεν. 
ΓΥΧΗ Α 

᾿ δὴ ς - 2 ω ! ,» 

ταυτὶ μὲν ἡμῖν ἐντεϑυμηται χαλῶως, 
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- Υ̓ , [4 ΄ 

ἐχεῖνο δ᾽ οὐ σιεφροντίχαμεν, ὅτῳ τρόπῳ 
τὰς χεῖρας αἴρειν μνημονεύσοιμιεν τότε. 
εἰϑισμέναι γάρ ἐσμεν αἴρειν τὼ σχέλη. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 
, Ν - “ Υ , 

χαλεπὸν τὸ τιρᾶγμ᾽" ὅμως δὲ χειροτονητέον 
ἐξωμισάσαις τὸν ἕτερον βραχίονα. 
ἄγε νυν ἀναστέλλεσϑ'᾽ ἄνω τὰ χιτώνια" 
ς μα (ἢ » ς ΄ » ᾿Ξ φ 

ὑποδεῖσϑε δ᾽ ὡς τάχιστα τὰς λαχωγιχᾶς, 
[4 Ν 2 ,3.: 53. πνλενι ΠΟ ΕΣ 2 2 η ᾿ 

ὥσπερ τὸν ἄνδρ᾽ ἐϑεᾶσϑ', οτ᾽ εἰς ἐχχλησίαν 2τὸ 

μέλλοι βαδίζειν ἢ ϑύραζ᾽ ἑχάστοτε. 
ἔπειτ᾽ ἐπειδὰν ταῦτα τιάντ᾽ ἔχῃ χαλῶς, 
περιδεῖσϑε τοὺς ττώγωνας. ἡνίχ᾽ ἂν δέ γε 
τούτους ἀχριβῶς ἢτε πεεριηριιοσμέναι, 

" Ρ] ΄ 2 - 7 232 Ὁ Ἄ ἐν ἢ 

χαὶ ϑαἰϊμάτια τἀνδρεῖά γ᾽ ἅπερ ἐχλέιματε 2 

ἐχαναβάλεσϑε, χάτα ταῖς βαχτηρίαις 
’, ᾿ » , ἐπερειδόμεναι βαδίζετ᾽ ἄδουσαι μέλος 

χπιρεσβυτιχόν τι, τὸν τρόπον μιμούμεναι 

τὸν τῶν ἀγροίχων. 

ιῷ [πὶ ῶι 

“Ὶ οι 

ΓΥΧΗ Β 
5 , Ἂ «ς - , 

εὖ λέγεις" ἡμεῖς δέ γε 
""» 2 -" ΄, 

προΐωμεν αὐτῶν. χαὶ γὰρ ἑτέρας οἴομαι 280 
- ΩΨ; - ΄ “ , 

ἐχ τῶν ἀγρῶν ἐς τὴν ττύχν᾽ ἥξειν ἄντιχρυς 
γυναῖχας. 

ΠΡΑΞΑΤΌΡᾺ 
)ὴ εν ξ᾽᾿, 

ἀλλὰ σπεύσαϑ'᾽ ὡς οἷόν τ᾽, ἐπεὶ 
- , δὰ , τοῖς μὴ τπιαροῦσιν ὀρϑοίοις ἐς τὴν πύχνα 

, 3. 5 , ΄, η 

ἔστ᾽ ἀποτρέχειν ἔχουσι μηδὲ πάτταλον. 
ΧΟΡῸΣ 

«“ ᾿ 5 .ς - , ξ « ν 4 

ὡρα τιροβαίνειν ὠνδρες ἡμῖν ἐστι" τοῦτο γὰρ χρὴ 
μεμνημένας ἀεὶ λέγειν, ὡς μή ττοτ᾽ ἐξολίσϑη 
ς - ς , « ’, » 

ἡμᾶς. ὃ χίνδυνος γὰρ οὐχὶ μιχρός, ἢν ἁλῶμεν 
ἐνδυόμεναι χατὰ σχότον τόλμημα τηλιχοῦτον. 
χωρῶμεν εἰς ἐχχλησίαν ὠνδρες" ἠτιείλησε γὰρ 
ΟΕ ΄ « ὟΝ 

ὁ ϑεσμοϑέτης, ὃς ἂν 290 

τῷ [92] οι 

μὴ πρῷ πάνυ τοῦ χνέφους 
«“ , 

ἥχῃ χεχογιμένος, 
στέργων σχοροδάλμῃ. 
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βλέπων ὑπότριμμα, μὴ 

δώσειν τὸ τριώβολον. 
ἀλλ ὦ Χαριτιμίδη 
καὶ Σμίχυϑε χαὶ Ζραάχης 
ἕχτου χατεχεείγων, 
σαυτῷ τροσέχων ὕπως 
μηδὲν πιαραχορδιεῖς 

ὧν δεῖ σ᾽ ἀποδεῖξαι" - 

ὅστως δὲ τὸ σύμβολον 
λαβόντες ἔπειτα ττλη- 
σίοι χαϑεδούμιεϑ', ὡς 
ἂν χειροτογνιῦμεν 
ἅπτανϑ᾽ ὁπόσ᾽ ἂν δέῃ 
τὰς ἡμετέρας φίλας. 

χαίτοι τί λέγω; φίλους 

γὰρ χρῆν μ᾿ ὀνομάζειν. 
800 ὅρα δ᾽ ὅπως ὠϑήησομεν τούσδε τοὺς ἐξ ἄστεως 

ἤχοντας, ὅσοι πρὸ τοῦ 

μέν, ἡνίχ᾽ ἔδει λαβεῖν 
ἐλϑόντ᾽ ὀβολὸν μόνον, 
χαϑῆντο λαλοῦντες 
ἐν τοῖς στεφανώμασιν, 

τῷ ῳ σι 

γυνὶ δ᾽ ἐνοχλοῦσ᾽ ἄγαν. 
ἀλλ᾽ οὐχί, Μυρωνίδης 

ὅτ᾽ ἦρχεν ὃ γεννάδας, 
οὐδεὶς ἂν ἐτόλμα 

800 τὰ τῆς πόλεως διοι- 

χεῖν ἀργύριον φέρων" 
ἀλλ ἧχεν ἕχαστος 
ἐν ἀσχιδίῳ φέρων 
σιεῖν ἅμα τ᾽ ἄρτον ἂν 
χαὶ πρὸς δύο χρομμύω 
χαὶ τρεῖς ἂν ἑλάας. 
γυνὶ δὲ τριώβολον 
ζητοῦσι λαβεῖν, ὅταν 
σιράττωσί τι χοινὸν ὥσ- 

810 σίξρ στηλοφοροῦντες. 
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ΒΛΕΠΥΡΟΣ 
΄, .: - - φΩ Ἁ , σ 

τί τὸ πρᾶγμα; ποῖ ποϑ'᾽ ἡ γυνὴ φρούδη ᾿στί μοι; 
- , ν 2 , ἐπεὶ πρὸς ἕω νῦν γ᾽ ἔστιν, ἣ δ᾽ οὐ φαίνεται. 

ἐγὼ δὲ χατάχειμαι ττάλαι χεζητιῶν, 
τὰς ἐμβάδας ζητῶν λαβεῖν ἐν τῷ σχότῳ 

Ψ» σ΄“ - . - 

χαὶ ϑοϊμάτιον" ὅτε δὴ δ᾽ ἐχεῖνο τνηλαφῶν 
2 2 ’ ς - « .) 5727 Ἁ { ,ὔ 

οὔχ ἐδυνάμην εὑρεῖν, ὃ δ᾽ ἤδη τὴν ϑύραν 
ΕΞ Ἁ « “-ὠ η ’,ὔ 

ἐπεῖχε χρούων ὁ χοπρεαῖος, λαμιβάνω 
-  Ξ Ὶ ᾽, 

τουτὶ τὸ τῆς γυναιχὸς ἡμιδιπελοίδιον, 
χαὶ τὰς ἐχείνης ττερσιχὰς ὑφέλκομαι. 

- » - - ὟΝ ΄, : Ἢ 

ἀλλ᾽ ἐν καϑαρῷ ποῦ ποῦ τις ἂν χέσας τύχοι; 
, “ ὴ “ 

ἢ τεανταχοῦ τοι νυχτός ἐστιν ἐν χαλῷ; 
- ,-- , ΓΎΔΣΙ , 

οὐ γάρ μιε νῦν χέζοντά γ᾽ οὐδεὶς ὄψεται. 
᾽ὕ “ ΄ Ν ΄, 

οἴμοι χαχοδαίμων, ὅτι γέρων ὧν ἠγόμην 
ΠΥ «τῇ 2 ΟἹ. τ νι δ χκ εν 

γυναῖχ᾽" ὅσας εἴμ᾽ ἄξιος πληγὰς λαβεῖν. 
ψι ς ν ,,»7ὔ 

οὐ γάρ ποϑ' ὑγιὲς οὐδὲν ἐξελήλυϑεν 
, 2 “ 3 Ξ: 2 ΄ 

δράσουσ᾽. ὅμως δ᾽ οὖν ἔστιν ἀποττατητέον. 
ΑΧῊΡ 

΄ὔ 29} 2 ΄, ΟΝ, ς - 

τίς ἔστιν; οὐ δήττου Βλέπυρος ὃ γειτνιῶν; 
ν ρον αὶ -Γ ») - , 

νὴ τὸν 4 αὐτὸς δῆτ᾽ ἐχεῖνος. εἶπέ μοι, 
ξς νν" . , ΝᾺ 

τί τοῦτό σοι τὸ πυρρόν ἔστιν; οὔ τί που 
Κινησίας σου κατατετίληκέν ποϑεν; 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
2 2. - “ 

οὐχ ἀλλὰ τῆς γυναιχὸς ἐξελήλυϑα 
Ν ᾽, ᾿ ν 7 

τὸ χροχωτίδιον ἀμι:τισχόμενος οὑνδύεται. 
ΑΧῊΡ 

Ν "»" ἐκ ’, ᾽, -«2 

τὸ ὃ᾽ ἱμάτιόν σου ποῦ ὑστιν; 

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 
. , , 

οὐχ ἔχω φράσαι. 
ΡΥ Σῶν ἡξορὼ ὧν τοὶ  Σ ζητῶν γὰρ αὔτ᾽ οὐχ ηὗρον ἐν τοῖς στρώμασιν. 

ΑΧῊΡ 
δες: δ 2 Ἁ »" “ὦ Ὁ "ἡ ’ , 

εἶτ᾽ οὐδὲ τὴν γυναῖχ᾽ ἐχέλευσάς σοι φράσαι; 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

, ν »}) 2 " » ν ᾽ ᾿ 

μα τὸν. “ὲ οὐ γὰρ ἔνδον οὖσα τυγχάνει, 
2 ,ὔ » , ᾿ ν 

ἀλλ᾿ ἐχτετρύπτηχεν λαϑοῦσά μι ἔνδοϑεν" 
ὃ χαὶ δέδοιχα μή τι δρᾷ νεώτερὸν. 

ΑΧΤΡ 
Ἁ ν -»" Ε] " ᾿ » 

νὴ τὸν Ποσειδῶ ταὐτὰ τοίνυν ἄντιχρυς 

[1 »" ωι 

920 

990 
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2 ᾿ ΄ ᾿ ᾿ τ ει » 5 ν 

840 ἐμοὶ πέπονθας. χαὶ γὰρ ἢ ξύνειμ ἔγω 
΄ 3 5.) { Ἂ ΄, ς ΟΜ Ωλ ,ὔ 

φρούδη στ᾿ ἔχουσα ϑοίμαάτιον οὐγὼ φόρουν. 
2 -" -- 2 2 Ν ΝΥ μὴ 2 ΄ 

χοὺ τοῦτο λυπεῖ μ᾽, ἀλλὰ χαὶ τὰς ἐμβάδας. 
γ ἘΠ 2 Ξ νὰ 2390 , 7 - 

οὔχουν λαβεῖν γ᾽ αὐτὰς ἐδυνάμην οὐδαμοῦ. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

Ν νὴ ΄, 3 στῶ Ἁ Ἀ νΝ ΕῚ ᾿ 

μὰ τὸν “Διόνυσον οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ τὰς ἐμὰς 
΄ 42 -- - 

845 λαχωνιχάς, ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχον χεζητιῶν, 

ἐς τὼ χοϑόρνω τὼ πόδ᾽ ἐνϑεὶς ἵεμαι, 
κ , , κ 51 

ἵνα μὴ ᾿γχέσαιμ᾽ ἐς τὴν σισύραν᾽ φανὴ γὰρ ἢν. 
ΑΝῊΡ 

΄ πο ες αὴ ΒΕ) - 2 3 ᾿ 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; μῶν ἐπ᾽ ἄριστον γυνὴ 
χέχληχεν αὐτὴν τῶν φίλων; 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
γνώμην γ᾽ ἐμήν. 

κε » ΄, ο} δ) ᾿ «“ ΒΡ. ΟΝ 2 ΄ 

8ῦῖ0υ οὔχουν πογηρά γ᾽ ἐστὶν ὃ τι χἀμ᾽ εἰδέναι. 
ἈΝῊΡ 

2 Ν " Ἀ ς » ὅνν.5) - 3. Χ "2 

ἀλλὰ σὺ μὲν ἱμονιάν τιν᾽ ἀποπατεῖς, ἐμοὶ ὃ 
{4 ""- 2 ᾿ ΡῚ 3 ,ὔ ὥρα βαδίζειν ἐστὶν εἰς ἐχχλησίαν, 

ΡΣ , { ΕῚ , «“ τ , 

ἤνττερ λάβω ϑοἰμάτιον, ὅπτερ ἣν μοι μόνον. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

» τ ΟΣ ᾿ 5 , απ ΝΖ χάγωγ᾽, ἐπειδὰν ἀπτοπατήσω" γῦν δέ μου 
Β] ΄, , ν ᾿, 

8δὅ ἀχράς τις ἐγχλήσασ᾽ ἔχει τὰ σιτία. 
ΝῊΡ 

- «ι - ᾿, 3 - - 

μῶν ἣν Θρασύβουλος εἰπε τοῖς Παχωγιχοῖς; 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

γὴ τὸν “ιόνυσον ἑἐνέχεται γοῦν μοι σφόδρα. 
ἀτὰρ τί δράσω; χαὶ γὰρ οὐδὲ τοῦτό μιὲ 
μόνον τὸ λυποῦν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅταν φάγω, 

860 ὅστοι βαδιεῖταί μοι τὸ λοισπεὸν ἡ χόπρος. 
γῦν μὲν γὰρ οὗτος βεβαλάνωχε τὴν ϑύραν, 
ὅστις ποτ᾽ ἔστ᾽ ἄνϑρωπος ἀχραδούσιος. 

τίς ἂν οὖν ἰατρόν μοι μετέλϑοι καὶ τίνα; 
τίς τῶν χατὰ τιρωχτὸν δεινός ἐστι τὴν τέχνην; 

ὃ ἀλλ᾽ οἶδ᾽, Ἡμύνων. ἀλλ᾽ ἴσως ἀρνήσεται. 
αἰντισϑένη τις χαλεσάτω πάσῃ τέχνῃ. 
οὗτος γὰρ ἁνὴρ ἕνεχά γε στεναγμάτων 
οἶδεν τί πιρωχτὸς βούλεται χεζητιῶν. 
(ὦ χιότνι᾽ Εἰλείϑυια μή μὲ περιίδῃς 
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διαρραγέντα μηδὲ βεβαλανω μένον, 
ἵνα μὴ γένωμαι σχωραμὶς χωμῳδιχή. 

ΧΡΕΜΗΣ 
οὗτος τί ποιεῖς; οὔ τί που χέζεις; 

ΒΛΕΠΥΡΟΣ κὰν 
ἐγώ; 

οὐ δῆτ᾽ ἔτι γε μὰ τὸν “{᾽, ἀλλ᾽ ἀνίσταμαι. 
ΧΡΕΜῊΣ 

τὸ τῆς γυναιχὸς δ᾽ ἀμπέχει χιτώνιον; 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

ἐν τῷ σχότῳ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτυχον ἔνδον λαβών. 
ἀτὰρ πόϑεν ἥχεις ἐτεόν; 

ΧΡΕΜΗΣ 

; , ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
ἤδη λέλυται γάρ: 

ΧΡΕΜῊΣ 
γὴ “ὦ ὄρϑριον μὲν οὖν. 

καὶ δῆτα πολὺν ἡ μίλτος ὦ Ζεῦ φίλτατε 
γέλων παρέσχεν, ἣν τπιροσέρραινον κύχλῳ. 

. ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
τὸ τριώβολον δῆτ᾽ ἔλαβες; 

ἘΒΕΜΗΣ εὐςς 0 
εἰ γὰρ ὠφελον. 

7 - ἍΝ 7} Ὶ ᾿ ’ὔ 

ἀλλ᾽ ὕστερος ἡλϑον νὴ “0, ὥστ᾽ αἰσχύνομαι 
εἶ ,) , , - Ἁ , 

μὰ 4 οὐδέν᾽ ἄλλον μᾶλλον ἢ τὸν ϑύλαχον. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

Ν 2 » ΄, 

τὸ δ᾽ αἴτιον τί; 
ΧΡΕΜΗΣ 
- , , 

χλεῖστος ἀνϑρώπων ὄχλος. 
[4 2 ΄ 3.  ὰ. ΡῈ 2 Χ ΄ 
οσος οὐδεπώποτ᾽ ἠἡλϑ ἄϑρους ἐς τὴν τιύχνα. 

χαὶ δῆτα πάντας σκυτοτόμοις ἠκάξομεν 
ὁρῶντες αὐτούς. οὐ γὰρ ἀλλ᾿ ὑπερφυῶς 
ὡς λευχοπληϑὴς ἦν ἰδεῖν ἡχχλησία" 
[κι 2 2 ΕΣ ΕἸἾΦΕΟῚ 2 Ἁ ἊΜ ἑν ᾿ 

στ οὐχ ἔλαβον οὐτ΄ αὐτὸς οὔτ᾽ ἄλλοι συχνοί. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
γ , ἃ. ἃ - ᾿ 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἂν ἐγὼ λάβοιμι νῦν ἐλϑών; 
: ᾿ ΧΡΕΜΗΣ 

πόϑεν; 

οὐδὲ μὰ “ὦ εἰ τότ᾽ ἠλϑὲς ὅτε τὸ δεύτερον 
« ν κὰ 2 

ἀλεχτρυὼν ἐφϑέχγγετ᾽. 

οι 
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ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
οἴμοι δείλαιος. ᾿ 

2 , -»; -»" ,ὕ 

“ἰντίλοχ᾽ ἀποίμωξόν με τοῦ τριωβόλου 

τὸν ζῶντα μᾶλλον. ταμὰ γὰρ. διοίχεται. 
2 ν , Ν - 3,».3᾽ ς - -» 

ἀτὰρ τί τὸ πρᾶχγιι ἣν, ὅτι τοσοῦτον χρῆμ ὄχλου 
“ “ " 

οὕτως ἕν ὥρᾳ ξυνελέγη; 
ΧΡΕΜΗΣ 

΄, 23 , 3) τί δ᾽ ἀλλο γ᾽ ἢ 
ἔδοξε τοῖς πρυτάνεσι περὶ σωτηρίας 
γνώμας προϑεῖναι τῆς τιόλεως; χάτ᾽ εὐθέως 
σιρῶτος Νεοχλείδης ὃ γλάμων :ταρείρπυσεν. 

.} ωϑ ςε - 2 - ΄ ᾿Ξ 
χαπειϑ ὁ δῆμος ἀναβοᾷ ττόσον δοχεῖς, 

οὐ δεινὰ τολμᾶν τουτονὶ δημηγορεῖν, 
χαὶ ταῦτα περὶ σωτηρίας προχειμέγου, 
.« ΒῚ Ν ς - 49 2 2 , ὃς αὑτὸς αὑτῷ βλεφαρίδ᾽ οὐχ ἐσώσατο; 

ϑ ων δ. ΄, 

ὁ δ᾽ ἀναβοήσας καὶ περιβλέψας ἔφη, 

τί δαί μ᾽ ἐχρῆν δρᾶν; 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

΄, ΝΘ - , Ἐν δὶ -»" 

σχόροδ᾽ ὁμοῦ τρέίψψναντ᾽ ὁπῷ 
τιϑύμαλλον ἐμβαλόντα τοῦ λαχωνιχοῦ 
σαυτοῦ τιαραλείφειν τὰ βλέφαρα τῆς ἑσπέρας, 

Ρ} » Ν ͵ 

ἔγωγ᾽ ἂν εἶπον, εἰ πιαρὼν ἐτύγχανον. 
ΧΡΕΜΗΣ 

Ν - 2 ᾽, ς ἜΣ 

μετὰ τοῦτον Πυαίων ὃ δεξιώτατος 
- ΄ ς 2907 ἘΣ ῃ Ξ 

σιαρῆλϑε γυμνός, ὡς ἐδόχει τοῖς πλείοσιν 
3 , , 

αὐτός γε μέντοὔφασχεν ἱμάτιον ἔχειν" 
2 , ᾽ὔ Ω 

χἄπειτ᾽ ἔλεξε δημοτιχωτάτους λόγους" 
ς « ῃ ΄ ᾿ 
ὁρᾶτε μέν με δεόμενον σωτηρίας 
τετραστατήρου χαὐτόν" ἀλλ ὅμως ἐρῶ 

ς Χ ; ’ 

ὡς τὴν πόλιν χαὶ τοὺς ττιολίτας σώσετε. 
᾽Χ ᾿ , - ,΄ -Ξ ἣν γὰρ παρέχωσι τοῖς δεομένοις οἱ χναφῆς 

, Χ » [4 - 

χλαίνας, ἐπειδὰν πρῶτον ἥλιος τραπῇ;, 
- ς - Εν ΨΈΟ ΦΟΩΝ ἢ ΄, σπλευρῖτις ἡμῶν οὐδέν ἂν λάβοι ττοτέ. 

« ᾿, ΄ 

ὅσοις δὲ χλίνη μή ᾽στι μηδὲ στρώματα, 
ἰέναι χαϑευδήσοντας ἀπτονενιμμένους 
ἐς τῶν σχυλοδειμῶν" ἢν δ᾽ ἀπτοχλήῃ τῇ ϑύρᾳ 
χειμῶνος ὄντος, τρεῖς σισύρας ὀφειλέτω. 
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ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
; ᾿ ΄; ΄ 2, ΡῚ 9.5 -.,͵ 

γὴ τὸν Διόνυσον χρηστά γ᾽" εἰ δ᾽ ἐχεῖνά γε 
σπιροσέϑηχεν, οὐδεὶς ἀντεχειροτόνησεν ἄν, 

τοὺς ἀλφιταμοιβοὺς τοῖς ἀπόροις τρεῖς χοίνιχας 
- ΄ὔ [4 ΄ ΄ 

δεῖτενον τταρέχειν ἅττασιν ἢ χλάειν μαχρά, 
« λιν , ΟἋ ΄ τ Το 2 ΄ 
ἵνα τοῦτ ἀπέλαυσαν Ναυσιχύδους τἀγαϑόν. 

ΧΡΕΜΗΣ 
μετὰ τοῦτο τοίνυν εὐπρε:τὴς νεανίας 

΄ 2 ΄, ΡΝ ;: τ ᾿ 

λευχός τις ἀνεπήδησ᾽ ὅμοιος Νιχίᾳ 
2 ΄ .͵7ὔ' 

δημηγορήσων, χαττεχείρησεν λέγειν 
ὡς χρὴ παραδοῦναι ταῖς γυναιξὶ τὴν πόλιν. 
ἥν.3 , - ,ὔ΄ εἶτ᾽ ἐθορύβησαν χἀνέχραγον ὡς εὐ λέγοι, 

τὸ σχυτοτομιχὸν τιλῆϑος, οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ἀγρῶν 
᾿] ΄, 

ἀνεβορβόρυξαν. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

- ἌΡ ΟΣ 53 Ν ,ὕ 

γουν ἀρ ξίχον νὴ “ια. 

ΧΡΕΜῊΣ 
3242 5 “ . ᾿Ξ - - 
ἀλλ σαν ἡττους᾽ ὃ δὲ κατεῖχε τῇ βοῇ, 

Ν - ἡ ἃ ν ΄ὕ ν 

τὰς μὲν γυναῖχας πόλλ᾽ ἀγαϑὰ λέγων, σὲ δὲ 
σπολλὰ χαχά. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
καὶ τί εἶπε; 

ΧΡΕΜῊΣ 
σιρῶτον μέν σ᾽ ἔφη 

εἶναι σπεανοῦργον. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

χαὶ σέ; 

ΧΡΕΜΗΣ 
΄ ΟΕ ὧν ΑΒ ᾿ ἰ μή πω τοῦτ᾽ ἔρῃ. 

χαστειταὰ χλέπτην. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

ἐμὲ μόνον; 
ΧΡΕΜῊΣ ᾿ 

Ἁ ᾿; 

και νὴ 4] α 
καὶ συχοφάντην. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
ἐμὲ μόνον; 

ΧΡΕΜΗΣ 
᾿ ν , 

καὶ νὴ “]Πἰὰ 
Α Ἁ - 

τωνδὲ τὸ “τλῆϑος. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

τίς δὲ τοῦτ᾽ ἄλλως λέγει; 
Αὐτοί ορ!ιανὶς υὧἱ. 1]. 11 
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ΧΡΕΜῊΣ 
“7}},.)ΓΥ7", ὃ: -, ΞΡ, ὯΝ , “ἡ γυναῖχα δ᾽ εἶναι πρᾶγιι᾽ ἔφη νουβυστιχὸν 

᾽ , ΄ 3 5 

χαὶ χρηματοποιόν" χοῦτε τἀπόρρητ᾽ ἔφη 
ἐχ ϑεσμοφόροιν ἑχάστοτ᾽ αὐτὰς ἐχφέρειν, 

ν ΝΝ ψ ἢ , “ νᾺΣ ἄγεν 
σὲ δὲ χαμὲ βουλεύοντε τοῦτο δρᾶν ἀεί. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
5 Η ν . ς - ἜΡμν ον 2 2 2 ΄ 

41ὅ χαὶ νὴ τὸν βριιὴν τοῦτο γ οὐχ ἑινευσατο. 

ΧΡΕΜΗΣ 
ἔπειτα συμβάλλειν πρὸς ἀλλήλας ἔφη 
ἱμάτια χρυσί᾽ ἀργύριον ἐχπώματα 
μόνας μόναις, οὐ μαρτύρων ἐναντίον, 
χαὶ ταῦτ᾽ ἀποφέρειν τπιάντα χοῦχ ἀποστερεῖν, 
ς -» Ὶ Ἅ, . Ν » » » 

4ὺ ἡμῶν δὲ τοὺς πολλοὺς ἕφασχε τοῦτο δρᾶν. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

Ν ν - ΄ 5 μῶν. , 

γῇ τὸν Ποσειδῶ μαρτύρων γ᾽ ἑναντίον. 

ΧΡΕΜΗΣ 
2 - 2 “ἢ 2«»"» ν 

οὗ συχοφαντεῖν, οὐ διώχειν, οὐδὲ τὸν 
» ΄, Ν᾿ 2 

δῆμον χαταλύειν, ἀλλὰ πολλὰ χἀγαϑὰ ... 
᾽, πν Χ τ' Β] 

ἕτερά τὲ πλεῖστα τὰς γυναῖχας ηὐλόγει. 
ν ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

, κ5- Ε) - 
40 τί δῆτ᾽ ἔδοξεν; 

ΧΡΕΜῊΣ 
᾿ὕ ᾿. , 

ἐπιτρέπειν σὲ τὴν πόλιν 
ταύταις. ἐδόχει γὰρ τοῦτο μόνον ἕν τῇ πόλει 

-» 

οὔπτω γεγενῆσϑαι. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

χαὶ δέδοχται; 

ΧΡΕΜῊΣ 
ἌΣ ΣΩΧΩΣ ΄ 

φήμ᾽ ἐγώ. 
ΒΛΈΠΥΡΟΣ 

[4 Ρ ἈΝ 5 55) 2 - 2 , 

ἅπαντ᾽ ἄρ᾽ αὐταῖς ἔστι προστεταγμένα 
ἃ τοῖσιν ἀστοῖς ἔμελεν; 

ΧΡΕΜΗΣ 
“ κω Ὁ Ἂν 

οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

460 οὐδ᾽ ἐς δικαστήριον ἂἀρ᾽ εἶμι ἀλλ᾿ ἡ γυνή; 
ΧΡΕΜΗΣ 

οὐδ᾽ ἔτι σὺ ϑρέψεις οὺς ἔχεις ἀλλ᾽ ἡ γυνή. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

205 , ν ΕΣ ᾽ - ΒΊΟΙΣ ,΄ 

οὐδὲ στένειν τὸν ὄρϑρον ἔτι τερᾶγμ' ἀρὰ μοι; 
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ΧΡΕΜΗΣ 
ν ,2)2, 3.54." πὰ ξὶ δ, Γ΄ “ μ“ 

μὰ 4{ ἀλλὰ ταῖς γυναιξὶ ταῦτ᾽ δὴ μέλει 
σὺ δ᾽ ἀστεναχτὶ περδόμενος οἴχοι μεγεῖς. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
- .Ι - ς ᾽, ΄ 

ἐχεῖνο δεινὸν τοῖσιν ἡλίχοισι νώ, 408 
μὴ παραλαβοῦσαι τῆς πόλεως τὰς ἡνίας 

ἔπειτ᾽ ἀναγκάζωσι πρὸς βίαν 
ΧΡΕΜΗΣ ἜΡΝΟΣ 

τί δρᾶν; 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
βινεῖν ἑαυτάς. 

ΧΡΕΜΗΣ 
ἣν δὲ μὴ δυνώμεϑα, 

ἄριστον οὐ δώσουσι. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

σὺ δέ γε νὴ 4ία 
ὃ - “9 ἐν 15 - κ - [42 κε 

ρᾶ ταῦϑ', ἵν ἀριστᾷς τε καὶ βινῇς ἀμα. 41 
ΧΡΕΜΗΣ 

τὰ πρὸς βίαν δεινότατον, ἀλλ᾽ εἰ τῇ ττόλει 
τοῦτο ξυνοίσει, ταῦτα χρὴ τιάντ᾽ ἄνδρα δρᾶν. 

ἰ ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
λόγος γέ τοί τις ἔστι τῶν γεραιτέρων, 
ὯΣ ας οἱ ὙΠῸ Κ 3: ' “- , « 
οσ᾽ ἂν ἀνόητ ἢ μῶρα βουλευσώμεϑα. 
[4 Ρ] Ν ΄ - χὰ ΄ 

ἅπαντ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἡμῖν ξυμφέρειν. 4 
ΧΡΕΜΗΣ 

χαὶ ξυμφέροι γ᾽ ὠ πότνια Παλλὰς χαὶ ϑεοί. 
Πρ ΩΣ ἐπ. ᾿ αοφν, ςἰ ς 
ἀλλ᾽ εἰμι" σὺ δ᾽ ὑγίαινε. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
χαὶ σύ γ᾽ ὦ Χρέμης. 

Φ 

-ι σι 

ΧΟΡῸΣ 
32, ΄ 

ἕμβα χωρει. 
. ΒΒ τι, - 2 - δι ἐκ ΕῚ Ω.- ἀρ ἔστι τῶν ἀνδρῶν τις ἡμῖν ὅστις ἐπαχολουϑεῖ; 
στρέφου σχύπει, 480 
φύλαττε σαυτὴν ἀσφαλῶς, πολλοὶ γὰρ οἱ ττανοῦργοι, 

’ ’, Ὡ "} Ὁ - “᾿ ψια 

μή πού τις ἐχ τοὔπισϑεν ὧν τὸ σχῆμα παραφυλάξῃ. 
3 3 « ’ - - 2 - , ἢ 

ἀλλ ὡς μάλιστα τοῖν ποδοῖν ἐπιχτυπῶν βάδιζε 
ς “ Υ̓́ ΄ ’ 

ἡμῖν δ᾽ ἂν αἰσχύνην φέροι 
πάσαισι παρὰ τοῖς ἀνδράσιν τὸ τιρᾶγμα τοῦτ᾽ ἐλεγχϑέν. 485 
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Ἁ - ’, 

σιρὸς ταῦτα συστέλλου σεαυ- 
τὴν χαὶ πτιερισχλχοϊτουμένη 
τ ΠΠ χαχδιοθ χαὶ 

2 Ὗ “. .«ν Χ Ν Υ̓ -» 

τὰχ δεξιᾶς, μὴ ξυμφορὰ γενήσεται τὸ πρᾶγμα. 
3 2 - - ΄ , 2 , ἀλλ᾽ ἐγκονῶμεν" τοῦ τόπου γὰρ ἐγγύς ἔσμεν ἤδη, 
΄“ς ᾿Ὶ 2 , ς , Ὁ Ἐπ Ἄ 
ὁϑενεερ εἰς ἐχχλησίαν ὡρμώμεϑ' ἡνίχ᾽ ἥκιεν 

ΑΥ .2 γ , 2 ὯΝ - «ῃ ς ᾿ 

τὴν δ᾽ οἰχίαν ἔξεσϑ' ὁρᾶν, ὁϑενίερ ἡ στρατηγὸς 
2} ω - ὴ -" 2 ς « 3 ἐν - »" 0 Ξ ἘΞ , 

ἔσϑ' ἡ τὸ πρᾶγιι᾽ εὑροῦσ᾽ ὃ νῦν ἔδοξε τοῖς πολίταις. 
“ Ὲ ᾿ ς -» δὰ 9 

ὠστ᾽ εἰχὸς ἡμᾶς μὴ βραδύνειν ἔστ᾽ ἐπαναμενούσας 

σιώγωνας ἐξηρτημένας, 
" ΄ ς - »7 2 -" , ᾿ 

μὴ καί τις ἡμᾶς ὄψεται χημῶν ἴσως χατεί,ῃ. 
2 2 ἘΠ ψ ἀδοΣ ᾿ - 

ἀλλ᾽ εἰα δεῦρ πὶ σχιᾶς 
2 ΓΟ Κα Ν Ν , 

ἑλϑοῦσα πρὸς τὸ τειχίον 

χιαραβλέπουσα ϑατέρῳ 
΄η - . 3 “ ΚΥ 

σπάλιν μετασχεύαζε σαυτὴν. αὖϑις ἤστερ ἤσϑα, 
κ Ν ͵ ἘΝ ς ΄ὔ τ Χ οὐ ΓῚ τ “- 

χαὶ μὴ βράδυν ὡς τήνδε χαὶ δὴ τὴν στρατηγὸν ἡμῶν 
-» -- , - 2 2 

χωροῦσαν ἐξ ἐχχλησίας ὁρῶμεν. ἀλλ᾽ ἐπείγου 
τὰ ᾽, , -- Ψ 

ἅπασα χαὶ μίσει σάχον πρὸς τοῖν γνάϑοιν ἔχουσα" 
γ ν “ , - - 

χαῦται γὰρ ἥκουσιν ττάλαι τὸ σχῆιια τοῦτ᾽ ἔχουσαι. 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
τΥ - ς» 2 - 

ταυτὶ μὲν ὦ γυναῖχες ἡμῖν εὐτυχῶς 
Ν ΄, 2 , ς; , 

τὰ πράγματ᾽ ἐχβέβηχεν ἁβουλεύσαμεν. 
2 42 ς , , 2 2 ΄ Ξ - ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα πρίν τιν᾽ ἀνϑρώπων ἰδεῖν, 
διπτεῖτε χλαίνας, ξιιβὰς ἐχπτοδὼν ἴτω, 

, Ν ξ , ἥν 

χαάλα συνατπτοὺς ἡνίας λαχωγνιχᾶς, 

βαχτηρίας ἄφεσϑε. χαὶ μέντοι σὺ μὲν 
΄ , -᾿ 2 λ ᾿ , 

ταύτας χατευτρέσειζ᾽, ἐγὼ δὲ βούλομαι 
, ΄ ᾿ , 

εἴσω “ταρερτύσασα πρὶν τὸν ἄνδρα με 
δα ον , ΄, 2 - 

ἰδεῖν, χαταϑέσϑαι ϑοϊμάτιον αὐτοῦ στάλιν 
.«“ γ᾽ ᾽ , 2 ς.- 

ϑεντερ ἔλαβον τἀάλλα ϑ' ἀξηνεγχάμην. 

ΧΟΡῸΣ 
χεῖται χαὶ δὴ τιάνϑ᾽ ἅπερ εἴχτας᾽ σὸν δ᾽ ἔργον τἄλλα δι- 

δάσχειν, ; 

ὅ τι σοι δρῶσαι ξύμφορον ἡμιεῖς δόξομεν ὀρϑῶς ὑπαχούειν. 
οὐδεμιᾷ γὰρ δεινοτέρᾳ σου ξυμμίξασ᾽ οἶδα γυναιχί. 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
περιμείνατέ νυν, ἵνα τῆς ἀρχῆς ἣν ἄρτι χεχειροτόνημαι, 
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ξυμβούλοισιν πάσαις ὑμῖν χρήσωμαι. χαὶ γὰρ ἐχεῖ μοι 
ἐν τῷ ϑορύβῳ χαὶ τοῖς δεινοῖς ἀνδρειόταται γεγένησϑε. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
΄“ ΄, [4 ΄ 

αὕτη πόϑεν ἥχεις Πραξαγόρα; 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

τί δ᾽ ὠ μέλε 
- ᾿] 

σοὶ τοῦϑ'᾽; 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

μ“͵ ΄ὔ ΣΥΝ ΣΕ ς 2 - 
0 τί μοι τοῦτ᾽ ἔστιν; ὡς ευηϑιχῶς. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
, , » 

οὔ τἄρα παρὰ μοιχοῦ γε φήσεις. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ ..., 

οὐχ ἴσως 
τὰ 

ἑνός γε. 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

χαὶ μὴν βασανίσαι τουτί γέ σοι 
, 

ἔξεστι. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

πῶς; 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

ΟἿ -" . λ -" ἘΟΞ, ’, 

εἰ τῆς χεφαλῆς ὄζω μύρου. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

΄ 2 ἌΣ ἡ - ἣν » ΄, 

τί δ᾽; οὐχὶ βινεῖται γυνὴ χᾶνευ μύρου; 
ΠΡΑΞΑΤΌΡᾺ 

2 - ΄ 2} 

οὐ δῆτα τάλαν ἔγωγε. 
ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

- ἘῚ 2 ΄ 
χτῶς οὖν ὀρϑρία 

9» - 7 ΄ » , 

ῴχου σιωπῇ ϑοἰμάτιον λαβοῦσα μου; 
; ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

γυνή μέ τις νύχτωρ ἑταίρα χαὶ φίλη 
΄ ΒΞ ΄ 

μετετέμιψατ᾽ ὠδίνουσα. 
ΒΛΕΠΥΡΟΣ 
χατ᾽ οὐχ ἣν ἐμοὶ 

, , φράσασαν ἰέναι; 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ ᾿ 

» - ) }Ὶ ᾿ 

τῆς λεχοῦς δ᾽ οὐ φροντίσαι 
“ 2 ΄ ΗΣ 

οὕτως ἐχούσης ὠνερ; 
ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

εἰποῦσάν γέ μοι. 
᾿] - ᾿ ΄ 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἐνταῦϑίέ τι καχόν. 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

Ν Ἁ { Ἁ 

μα τῶ ϑεὼω 
ἣ ὦ ὅδ χὰ Ξ - ᾿ - " 
ἀλλ ὥσπερ εἶχον ὠχόμην" ἐδεῖτο δὲ 
« - , 3 , , ΄ 

ἥτιερ μεϑῆχέ μ᾽ ἐξιέναι “τάσῃ τέχνῃ. 

σι τῷ [1 

5890 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
εἶτ᾽ οὐ τὸ σαυτῆς ἱμάτιον ἐχρῆν σ᾽ ἔχειν; 
Ψ 3, 9 2 ΝΥ; Ὁ ΠΟ. - 57 

ἀλλ᾽ ἔμ᾽ ἀποδύσασ᾽ ἐπιβαλοῦσα τοὐὔγχυχλον 

ᾧχου χαταλιτοῦσ᾽ ὡσττερεὶ τιροχξέμενον, 
, 2 , 9... 5.55... ἘΞ ΄ 

μόνον οὐ στεφανώσασ᾽ οὐδ᾽ ἐπιϑεῖσα λήκυϑον. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
τι Σ Ἵ ΡῚ Χ ψι κ 2 τα 

ινῦχος γὰρ ἣν, ἐγὼ δὲ λεστὴ κασϑενὴς 
2} 9. Οὐ 9 ΟΝ ,ὕ νὼ “0.3 , ᾿ 

ἔπειϑ'᾽ ἵν ἀλεαίνοιμι, τοῦτ᾽ ἡμτεσχομην 
Χ 3. ἡ ’ Χ σὲ δ᾽ ἐν ἀλέᾳ χαταχείμενον καὶ στρώμασιν 

χατέλιπτον ὠνξερ. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

αἱ δὲ δὴ λαχωνιχαὶ 
ᾧχοντο μετὰ σοῦ χατὰ τί χὴ βαχτηρία; 

ΠΡΑΞΑΤΟΡΑ 
. Β. , Ψ ᾽ 

ἵνα ϑοἰίμάτιον σώσαιμι, μεϑυπεδησάμην 
μιμουμένη σὲ χαὶ χτυποῦσα τοῖν ποδοῖν 

. Ἂ ᾽, ᾽, - , 

χαὶ τοὺς λίϑους παίουσα τῇ βαχτηρίᾳ. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

“. 9 5 2 - - ς ΄ οἰσϑ' οὐν ἀπολωλεχυῖα πυρῶν ξχτέα, 
« - ΡΣ ΡΣ ΟΣ Ὁ Ψ ἰλ , 

ὧν χρῆν ἔμ᾽ ἐξ ἐχχλησίας εἰληφέναι; 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑᾺ 

μὴ φροντίσῃς" ἄρρεν γὰρ ἔτεχε σταιδίον. 
: ΒΛΒΠΥ͂ΡΟΣ 
ηχχλησία; 

ΠΡΑΞΆΤΟΡΑ 
μὰ «“{ ἀλλ ἐφ᾽ ἣν ἐγῴχόμην. 

ἀτὰρ γεγένηται; 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
᾿ Ν ,2) 2 2 ὦ ,, 

γαὶ μὰ “ὦ. οὐχ ἤδησϑά με 
΄ ΄ 

φοάσαντά σοι χϑές; 

ΠΡΑΞΑΤΙΌΡΑ 
, 2 ἄρτι γ᾽ ἀναμιμνήσκομαι. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
οὐδ᾽ ἄρα τὰ δόξαντ᾽ οἶσθα; 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
Νὴ 29 ΘΝ Ὰ Χ », 

μα 44 ἔγω μὲν ου. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
’ὔ , , Ψ 

χαϑησο τοίνυν σηπίας μασωμενη. 
ἰδ τν, ᾿ ὔ ἘΣ ᾿ ΄, 
ὑμῖν δέ φασι παραδεδόσϑαι τὴν πόλιν. 
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ῇ ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 
τί ὁρᾶν; ὑφαίνειν; 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
2 .) ,.-Ξ γ1Ὶ2.»)ΟΝ΄Ὺ 

οὐ μὰ ΖΙι. ἀλλ ἄρχειν. 

ΠΡΑΞΑΤΓΟΡᾺ 
τίνων; 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

ἁπαξαϊιάντων τῶν χατὰ πόλιν πραγμάτων. 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

ν ν ᾿Ὶ ᾿ " “ν΄. 5 Ἑ , 
νὴ τὴν φροδίτην μαχαρία τἄρ᾽ ἡ πόλις 
» . η ’ὔ 

ἔσται τὸ λΛοιπογ. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

χατὰ τί; 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

- [42 

σπολλῶν οὐνεχα. 
Ψ » , «ὦ - - τὰ γ " - ο 

οὐ γὰρ ἔτι τοῖς τολμῶσιν αὐτὴν αἰσχρὰ δρᾶν 800 
ἔσται τὸ λοιπόν, οὐδαμοῦ δὲ μαρτυρεῖν, 
οὐ συχοφαντεῖν. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
μηδαμῶς πρὸς τῶν ϑεῶν 

κ ΄ ΕΞ ΄, ,: ’ 

τουτὶ ποιήσῃς μηδ᾽ ἀφέλῃ μου τὸν βίον. 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

ἡ ΄ 3» δ - . -«-)3ὃὅὧν»ν ΄ 
ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν τὴν γυναῖχ᾽ ἔα λέγειν. 
μὴ λωποδυτῆσαι, μὴ φϑονεῖν τοῖς τιλησίον, 
μὴ γυμνὸν εἶναι μὴ πένητα μηδένα, 

εἿ -  -" ." ’ 

μὴ λοιδορεῖσθαι, μὴ ᾿νεχυραζόμενον φέρειν. 

σι [2 οι 

ΑΧῊΡ 
γὴ τὸν Ποσειδῶ μεγάλα γ᾽, εἰ μὴ ψεύσεται. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
ΦΧ .2 - - ἃ [4ὲ ΄ - 

ἀλλ ἀποφανῶ τοῦϑ', ὥστε σέ τε μοι μαρτυρεῖν 
- δες ν Ε. , δ 

χαὶ τοῦτον αὐτὸν μηδὲν ἀντειττεῖν ἔτι. ὅ10 
ΧΟΡῸΣ 

“ὦ ᾿ β ν ; 4 νι: ἘΎΕΥΡΕ 
νῦν δὴ δεῖ σὲ πυχνὴν φρένα χαὶ φιλόσοφον ἐγείρειν 

Δ) 23 ΄ 

φροντίδ᾽ ἐπισταμένην 
- , 2 , 

ταῖσι φίλαισιν ἀμύνειν. 
- " ΡῚ 2 , πὴ κοινῇ γὰρ ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ νῦν 

, ’ ’ “.» 

ἔρχεται γνώμης ἐπίνοια πολίτην 
δῆμον ἐπαγλαϊοῦσα ὅΤὅ 

Ρ] ᾿ , ᾿.. ἢ - Υ ’ ᾿ μυρίαισιν ὠφελίαισι βίου" δηλοῦ δ᾽ δ᾽ τί περ δύναται. 



9204 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
Ἀ “ἃ - , - κὴ 28 ᾽ « ΕΔ 

χαιρὸς δέ" δεῖται γάρ τι σοφοῦ τινὸς ξξευρήματος ἡ πὸ- 
λις ἡμῶν. 

39. Χ ᾿ ’ 

ἀλλὰ πέραινε μόνον 

μήτε δεδραμένα μήτ᾽ εἰρημένα σπτω πρότερον" 

μισοῦσι γὰρ ἢν τὰ παλαιὰ πολλάχις ϑεῶνται. 
2 3 ,ὴ 394 “ Χ Ν - , ἀλλ᾽ οὐ μέλλειν, ἀλλ᾿ ἄπτεσϑαι χαὶ δὴ χρὴ ταῖς διανοίαις, 

[- ᾿ ΄ὔ ᾿ - - ὡς τὸ ταχύνειν χαρίτων μετέχει τιλεῖστον παρὰ τοῖσι 
ϑεαταῖς. 

ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 
Ἀ Ν [42 Ἀ ᾿ ν ν γι ΄ ἘΞ Ν ΝΕ « 4, » 

χαὶ μὴν ὅτι μὲν χρηστὰ διδάξω πιστεύω" τοὺς δὲ ϑεατᾶς, 

εἰ χαινοτομεῖν ἐϑελήσουσιν χαὶ μὴ τοῖς ἡϑάσι λίαν 
ἼΞ, 9 , 2 ,ὕ ψῳὶ ΓΆΡ ἘΝ ΄, ,ὕ 

τοῖς τ᾽ ἀρχαίοις ἐνδιατρίβειν, τοῦτ᾽ ἔσϑ'᾽ ὃ μάλιστα δέδοιχα. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
᾿ -» - ν" - ς - 

χερὶ μὲν τοίνυν τοῦ χαινοτομεῖν μὴ δείσης" τοῦτο γὰρ ἡμῖν 
- - - Ὁ 1.9 3] - 

δρᾶν ἀντ᾽ ἄλλης ἀρχῆς ἔστιν, τῶν δ᾽ ἀρχαίων ἀμελῆσαι. 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
᾽ ΄ Χ ς - 2 , 3. οἷς ΄ 

μή νυν πρότερον μηδεὶς ὑμῶν ἀντείπῃ μηδ᾽ ὑποχρούσῃ, 
» ,ὔ - 2 -» 

σιρὶν ἐπίστασϑαι τὴν ἐπίνοιαν χαὶ τοῦ φράζοντος ἀχοῦσαι. 
χοινωνεῖν γὰρ πάντας φήσω χρῆναι πάντων μετέχοντας 

--- . - 3.2} π 
χἀχ ταὐτοῦ ζῆν, χαὶ μὴ τὸν μὲν τιλουτεῖν τὸν δ᾽ ἄϑλιον εἶναι, 

- Χ - 2 ὌΥ - 

μηδὲ γεωργεῖν τὸν μὲν πολλὴν τῷ ὃ εἶναι μηδὲ ταφῆναι, 
ν ΄, -" - λ 2 2.99 

μηδ᾽ ἀνδραπόδοις τὸν μὲν χρῆσϑαι πολλοῖς τὸν ὃ οὐὸ 
ἀχολούϑῳ" 

2 η) ὦ - Ν ΄“ ὯΝ ᾿ - “ 

ἀλλ᾽ ἕνα τιοιῶ χοιγνὸν ἅπασιν βίοτον χαὶ τοῦτον ὑμοιον. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
-» ΟΥ̓ [4 

γχιῶς οὖν ἔσται χοινὸς ἅπασιν; 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
ἐὺ , ͵ ΄ 

χατέδει πέλεϑον πιροτερός μου. 

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

χαὶ τῶν πιελέϑων χοινωνοῦμιξν ; 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
᾿ ,2 ᾿ ς 

μὰ ὦ ἀλλ᾽ ἔφϑης μ᾽ ὑποχρούσας. 

τοῦτο γὰρ ἤμελλον ἐγὼ λέξειν" τὴν γῆν πρώτιστα ποιήσω 
ΙΝ ᾽ὔ λ ’ὔ ς χοινὴν τεάντων καὶ τἀγροίχων χαὶ τἄλλ ὁπιόσ᾽ ἐστὶν ἑκάστῳ. 

ΞΙ Ν Γ - , ἘΝ ς - εἶν ἀπὸ τούτων χοινῶν ὄντων ἡμεῖς βοσχήσομεν ὑμᾶς 

600 ταμιευόμεναι καὶ φειδόμεναι καὶ τὴν γνώμην προσέχουσαι. 
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ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
-» ΠΥ “ ΄ » ς - 2 , ν 

γεῶς οὖν ὕστις μὴ κέχτηται γῆν ἡμῶν, ἀργύριον δὲ 
2 - -» 

χαὶ δαρειχοὺς ἀφανῆ τιλοῦτον; 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

αὐ 5 ,: ΄, ΠΩ 

τοῦτ ὃς τὸ μέσον χαταϑῆησει. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
Ἁ Ἂν ἣν ’ Ξ 2 ΄ " ἈΝ τς μος 

χαὶ μὴ καταϑεὶς ψευδορχήσει᾽ χἀχτήσατο γὰρ διὰ τοῦτο. 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

ψ᾿ ᾽ 2 ᾿, ΄, ΒΥ ΄ὔ 2 » 

ἀλλ οὐδέν τοι χρήσιμον ἔσται πάντως αὑτῷ. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

. . ͵ 
χατὰ δὴ τί; 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
Η ᾿Ἶ 2 " , , Ἕ ,ὔ . “Φ “ Ἂ 

οὐδεὶς οὐδὲν ττενίᾳ δράσει᾽ πάντα γὰρ ἕξουσιν ἅπαντες, 
» 3 , ΠΥ 

ἄρτους τεμάχη μάζας χλαίνας οἶνον στεφάνους ἐρεβίνϑους. 
«“ , Ἀ ᾿Ξ Ν , 

ὥστε τί χέρδος μὴ χαταϑεῖναι; σὺ γὰρ ἐξευρὼν ἀπόδειξον. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

, Ἐν ἕ Ξ ἯΝ τ ἘΞ , 
οὔχουν χαὶ νῦν οὗτοι μᾶλλον χλέγτουσ᾽ οἷς ταῦτα πάρεστιν; 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
΄ ΄ ὌΨΕΙ τὸν (Ὑ Ξ ΄ ὙΠ. Ἃ , « - 

σιρότερον γ᾽ ὠταῖρ ὁτὲ τοῖσι νόμοις ἔν ἐχρώμεθα τοῖς 
σιροτέροισιν" 

- ἌΡ ᾿ ᾽, 2 “- ᾽, Ν , Ἃ “- γῦν δ᾽ ἔσται γὰρ βίος ἐχ κοινοῦ, τί τὸ κέρδος μιὴ καταϑεῖναι; 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

ἢν μείραχ᾽ ἰδὼν ἐπιϑυμήσῃ καὶ βούληται σχαλαϑῦραι, 
ἕξει τούτων ἀφελὼν δοῦναι, τῶν ἐχ χοινοῦ δὲ μεϑέξει 

ξυγχαταδαρϑών; 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

ἀλλ᾽ ἐξέσται προῖχ᾽ αὐτῷ ξυγχαταδαρϑεῖν. 
χαὶ ταύτας γὰρ χοινὰς ποιῶ τοῖς ἀνδράσι συγχαταχεῖσϑαι 
καὶ σπεαιδοποιεῖν τῷ βουλομένῳ. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
πῶς οὖν οὐ πάντες ἴασιν 

ἐπὶ τὴν ὡραιοτάτην αὐτῶν χαὶ ζητήσουσιν ἐρείδειν: 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

αἱ φαυλότεραι χαὶ σιμότεραι παρὰ τὰς σεμνὰς χαϑε- 
δοῦνται" 

ΣΦ ΣΣΟΝ ΄ «"ὰ ΚῚ ΄ ν ἊΣ " , “οι. ὲ , 

χάτ' ἣν ταύτης ἐπιϑυμήσῃ, τὴν αἰσχρὰν πρῶ ϑ' ὑτεοχρούσει. 

ΒΛΕΠΥΡΟΣ 
χαὶ πῶς ἡμᾶς τοὺς πρεσβύτας, ἣν ταῖς αἰσχραῖσι συνῶμεν, 
οὐχ ἐπιλείψει τὸ πέος πρότερον τιρὶν ἐχεῖσ᾽ οἱ φὴς ἀφι- 

χέσϑαι; 
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200 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
ΠΡΑΞΑΓΟΌΡᾺ 

δὲς κα - Α Ν ων ἴξι ὃ Ν , : 2ιν - 

οὐχὶ μαχοῦνται" ττερὶ σοῦ ϑάρρει" μὴ δείσῃς" οὐχὶ μαχοῦνται 
ν - Ἅ Σ - - ξ 

περὶ τοῦ μή σοι ξυγχαταδαρϑεῖν. καὶ σοὶ τοιοῖτον ὑπάρχει. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

ἣν ᾿ ς , ΄ 2. υν!) Ξ , ΄, 

τὸ μὲν ὑμέτερον γνώμην τιν ἔχει προβεβούλευται γάρ, 
.«“ Χ 

ὅπως ἂν 
- ΠῚ ΄ "Δ ΤΗ͂Ν, . ΑΥ - 2 » ᾿ , 

μηδεμιᾶς ἢ τρύπημα χενόν᾽" τὸ δὲ τῶν ἀνδρῶν τί ποιήσει; 
΄- ν , Χ Χ 

φεύξονται γὰρ τοὺς αἰσχίους, ἐπὶ τοὺς δὲ χαλοὺς βα- 

διοῦνται. 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

23.4.4: ᾿ Σ 2 τ ΄ » , 2 , Ν 

αλλὰ φυλάξουσ᾽ οἱ φαυλότεροι τοὺς χαλλίους ἀπιόντας 
- , Χ ΄, 2 - - 

ἀπὸ τοῦ δείτπινου χαὶ τηρήσουσ᾽ ἐπὶ τοῖσιν δημοσίοισιν 
ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

ς ΄ 

οἱ φαυλότεροι; 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

«͵ τς ΞΖ Ὰ ν᾿ .͵ λ γῇ «͵ ὃ ΜΝ) 7 χοὺχ ἐξέσται παρὰ τοῖσι χαλοῖς χαταδαρϑεῖν 
- ὉΧ - - - - 

ταῖσι γυναιξὶ τπιρὶν ἂν τοῖς αἰσχροῖς χαὶ τοῖς μιχροῖς χα- 

οἰσωνται. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
ς ΄, »Ρ --, Ξ- , 

) “Τυσιχράτους ἀρὰ νυνὶ ῥὶς ἴσα τοῖσι χαλοῖσι φρονήσει. 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

Ν ,: 2 ΨΆΓΗ ᾿ ΄ Ὁ ἢ ΄ Ν ΄ 

γὴ τὸν Αἰπτόλλω χαὶ δημοτιχή γ᾽ ἢ γνώμη χαὶ χαταχήνη 

τῶν σεμνοτέρων ἔσται πολλὴ χαὶ τῶν σφραγῖδας ἐχόντων, 
3) .,ὕ , ΄ , τ ΝΣ , 

ὅταν ἑμιβαδίων εἴστῃ τερύτερος, τεαραχώρει χατ᾽ ἐπιτήρει, 
γο 5. Ν [2 .- ’, 

ὅταν ἤδη ᾿γὼ διαπραξάμενος τταραδῶ σοι δευτεριάζειν. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

- Ὡς «“ --.-,ὔ ς - Ν ς - ΓΞ [“ 
χεῶς οὖν οὕτω ζώντων ἡμῶν τοὺς αὑτοῦ στταῖδας ἕχαστος 
ἔσται δυνατὸς διαγιγνώσχειν; 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
᾽, ἈΝ - Ψ, ᾿ «“ 

τί δὲ δεῖ; πατέρας γὰρ ἅπαντας 
᾿ ᾽ «ς - 3 ἘΣ ᾽ὔ - 

τοὺς πρεσβυτέρους αὑτῶν εἰναι τοῖσι χρόνοισιν νομιοῦσιν. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

μομα ἀπ τἢ 5, 2 5: τὴ - Ἐν ᾿ , , οὐκοῦν ἀγξουσ᾽ εὖ χαὶ χρηστῶς ἑξῆς τὸν στάντα γέροντα 
Ν 5 , - Ὡς ΑΥ 

διὰ τὴν ἄγνοιαν, ἐπεὶ χαὶ νῦν γιγνώσχοντες πατέρ᾽ Ὄντα 
» ᾿ πα Δ. Τὐ Ὁ κ ἘΤ » 2 2 

ἄγχουσι. τί δῆϑ'᾽ ὅταν ἀγνὼς ἢ; πῶς οὐ τότε χἀπίιχε- 
σοῦνται; 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
3γ.,2 ε Ν᾽ 2 2 ΄ , 7 2 - 2 » 3 

αλλ ὃ παρεστὼς οὐκ ἐπιτρέιμει" τότε δ᾽ αὑτοῖς οὐχ ἔμιελ 
οὐδὲν 
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- 2 ᾿ ΄ - Υ Ἁ η , , 

τῶν ἀλλοτρίων ὕστις τὐτττοι" νῦν δ᾽ ἣν τιληγέντος ἀκούσῃ, 
μὴ αὐτὸν ἐχεῖνον τύπτῃ δεδιὼς τοῖς δρῶσιν τοῦτο μαχεῖται. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
τὰ μὲν ἄλλα λέγεις οὐδὲν σχαιῶς" εἰ δὲ σπεροσελϑὼν Ἐπί- 

χουρος 
ἊᾺ ,ὔ ΄ « αὐ ΘΝ δὲ ν , Σς - 

ἢ «ευχολόφας πάτπιαν με χαλεῖ, τοῦτ᾽ ἤδη δεινὸν ἀχοῦσαι. 9640 
ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

χιολὺ μέντοι δεινότερον τούτου τοῦ πράγματός ἐστι, 
ΒΛΕΠΥΡΟΣ ϊ 

τὸ ποῖον; 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

» ἢ 2 , ,ὔ ς - γι. ὦ ΕΥ̓ 

εἴ σὲ φιλήσειεν ρίστυλλος φάσχων αὑτοῦ :στατέρ᾽ εἰναι. 
ὐδᾺ Ν , ΒΔΕΠΥ͂ΡΟΣ 

οἰμώζοι τἂν χαὶ χωχύοι. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
σὺ δέ γ᾽ ὄζοις ἂν χαλαμίνϑης, 

22 τὰ ΄ , ᾿ “ἢ ἀλλ᾽ οὗτος μὲν πρότερον γέγονεν πρὶν τὸ ψήφισμα γε- 
γνέσϑαι, 

ὥστ᾽ οὐχὶ δέος μή σὲ φιλήσῃ. θῦ0 
ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

Ά , ΒΝ , 

δεινὸν μένταᾶν ἐπεπόνϑη. 
᾿ - ᾿ δ αὐ" 3» Εἴς , 

τὴν γῆν δὲ τίς ἔσϑ' ὃ γεωργήσων; 
ΠΡΑΞΑΓΙΌΡΑ 

οἱ δοῦλοι. σοὶ δὲ μελήσει, 
“ “1 ΄ ᾿ - - - δ, Ὁ α 
ὅταν ἢ δεχάπουν τὸ στοιχεῖον, λιπταρῷ χωρεῖν ἐπὶ δεῖπνον. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
Ν δ’ ,ὔ ᾿ ΝΝ , Ε ᾿. - Φ , 

σεερὶ δ᾽ ἱματίων τίς πόρος ἔσται; καὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐρέσϑαι. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 

οὶ ἐν ὁνϑ᾽ διιῖ - Ὁ, ν. τα ὺχ δὲ λοέω᾽ ἡ ἀ οὐξ, 
τὰ μὲν ὀνϑ' ὑμῖν πρῶτον ὑπάρξει, τὰ δὲ λοίφ᾽ ἡμεῖς ὑφα- 

γοῦμεν. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

Ἔν σα ΤῊΝ ““-νν » . τὰ ἢ ν᾿» τῶν 
ἕν ἔτι ζητῶ" ττῶς ἣν τις φλῃ τταρὰ τοῖς ἄρχουσι δίχην τῳ, 609 
πόϑεν ἐχτίσει ταύτην; οὐ γὰρ τῶν χοινῶν γ᾽ ἐστὶ δίκαιον. 

ΠΡΑΞΑΤΌΡᾺ 
2 } 2 - 

ἀλλ᾽ οὐδὲ δίκαι πρῶτον ἔσονται. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

ὃ ν 2 , τουτὶ τοὔπος σ᾽ ἐπιτρέψει. 
ἈΝῊΡ 

Ε ᾿] " Π ᾽ 5ὴ ) 

χαάγω. ταύτῃ γνώμην ἐϑέμην. 
ΠΕΡΑΞΑΓΌΡΑ 

τοῦ γὰρ τάλαν οὕνεχ᾽ ἔσονται; 
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ΒΛΕΠΥΡΟΣ 
πολλῶν οὕνεχα νὴ τὸν “Ιστόλλω" τιρῶτον δ᾽ ἑνὸς οὕνεχα 

ΝΣ 72 

δήπου, 
» ὙΝ ἘΠΕ ΞΣ ἣν τις ὀφείλων ἑξαρνηται. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
γχιόϑεν οὖν ἐδάνεισ᾽ ὃ δανείσας 

γ » » , 2 ᾽, , 2 ΦΙΝ ᾽, 

ἐν τῷ χοινῷ πάντων ὄντων; κλέπτων δήπου στ΄ ἐπίδηλος. 
ΒΛΈΠΥΡΟΣ 

ν ν 7, 2 51 ΄ κ ΄ ΄, 

γὴν τὴν “Ι΄ μητρ᾽ εὐ γε διδάσχεις. τουτὶ τοίνυν φρασάτω μοι, 
ῷ , ΄ ΄ 2 , ᾿ 

τὴν αἰχίας οἱ τύπτοντες τεόϑεν ἐχτίσουσιν, ἐπειδὰν 
, ""- “- Α 3 5) Ὁ] ΄, 

εὐωχηϑέντες ὑβρίζωσιν; τοῦτο γὰρ οἰμαί σ᾽ ἀπορήσειν. 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

5) " - ΄ ( τ ΄ [φ 5} - 

ἀπὸ τῆς μάζης ἧς σιτεῖται" ταύτης γὰρ ὅταν τις ἀφαιρῆ, 
τὰ ΄ “ 3 - ΄ὔ 

οὐχ ὑβριεῖται φαύλως οὕτως αὖϑις τῇ γαστρὶ κολασϑείς. 
ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

35 Ὁ ὉΊ , 2 . 2} 
οὐδ᾽ αὐ χλέπτης οὐδεὶς ἕσται; 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
τὸ ι ’ κι προ 

γεῶς γὰρ χλέινψψνει μετὸν αὑτῷ; 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

3 9 "7 ΥΩ -" - 

οὐδ᾽ ἀποδύσουσ᾽ ἄρα τῶν νυχτῶν; 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

2 δ} Ξ} ΄ 

οὐχ ἣν οἴχοι γε χαϑεύδης. 
ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

, 3 ὯΝ ΠΟΥ 2 ΄“ ΄ 

οὐδ᾽ ἣν γε ϑύρασ᾽ ὥσπερ πρότερον; 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

7 ἘΦ. ς ἣν 

βίοτος γὰρ πᾶσιν ὑτιάρξει. 
ἣν Υ". 9) Ὦ ) τ , ’ ἣ ἜΣ τὸ - , 
ἣν δ᾽ ἀποδύῃ γ᾽, αὐτὸς δώσει. τέ γὰρ αὐτῷ πρᾶγμα μα- 

χεσϑαι; 

ἕτερον γὰρ ἰὼν ἐχ τοῦ χοινοῦ χρεῖττον ἐχείνου χομιεῖται. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

΄ 9 ΄ 

οὐδὲ χκυβεύσουσ᾽ ἀρ᾽ ἄνϑρωπστοι; 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

χερὶ τοῦ γὰρ τοῦτο ποιήσει; 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

. ΝΝ ν, " , 

τὴν δὲ δίαιταν τίνα ποιήσεις; 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

χοινὴν πᾶσιν. τὸ γὰρ ἄστυ 
, ,ὔ ΄ ., 

μίαν οἴχησίν φημι ποιήσειν συρρήξασ᾽ εἰς ἕν ἄγιαντα, 
615 ὥστε βαδίζειν εἰς ἀλλήλων. 
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ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
τὸ δὲ δεῖτινον ποῦ παραϑύήσεις; 

ΠΡΑΞΑΤΟΡᾺ 
τὰ διχαστήρια χαὶ τὰς στοιὰς ἀνδρῶνας τιάντα ποιήσω. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
κ κ Ξὶ ’ ΄ Ε 

τὸ δὲ βῆμα τί σοι χρήσιμον ἔσται; 
ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
ΣΝ τους χρατῆρας χαταϑήσω 

᾿ νι ς , ἩΝΝΝ " ἃ ΒΕ - , χαὶ τὰς ὑδρίας, καὶ δαψῳδεῖν ἔσται τοῖς παιδαρίοισιν 
2 “ ΄ τοὺς ἀνδρείους ἐν τῷ πολέμῳ, χεΐ τις δειλὸς γεγένηται, 680 
ν π ΟΝ ΄ 

ἵνα μὴ δειπνῶσ᾽ αἰσχυνόμεγοι. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

λ , 2͵; 722, ᾿. , ΄ α) 

γὴ τὸν ᾿ττόλλω χάριέν γε. 
ν ᾿ ͵ - ΄, τ 

τὰ δὲ χληρωτήρια ποῖ τρέννεις; 
ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 

Ἴ ν 2 " ο΄’ Ε 

εἰς τὴν ἄγοραν χαταϑήσω 
᾿Ξ 2 ς ΄, ΄ » Ἁ 

χάτα στήσασα παρ᾽ ρμοδίῳ χληρώσω πάντας, ἕως ἂν 
Ν ς " 2 , ᾽, ς ΄ Υ̓ - 

εἰδὼς ὃ λαχὼν ἀπίῃ χαίρων ἐν ὁποίῳ γράμματι δειτινεῖ" 
ἣΝ -" » Ὶ - 

χαὶ χηρύξει τοὺς ἔχ τοῦ βῆτ᾽ ἐπὶ τὴν στοιὰν ἀχολουϑεῖν 
. , ΄ ν - " ΄ 

τὴν βασίλειον δειτεινήσοντας" τὸ δὲ ϑῆτ᾽ ἐς τὴν πταρὰ ταύτην, 685 
᾿ ᾿ - ΄, 2 τ 9 ἡ ΄, 

τοὺς δ᾽ ἐχ τοῦ χάππ᾽ ἕς τὴν στοιὰν χωρεῖν τὴν ἀλφιτόπωλιν. 
Ἂ ᾿ ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
ἵνα χάπτωσιν; 

ΠΡΑΞΑΤΌΡΑ 
. ,2) 2» ΡῚ Ἄ “ὦ ν » 

μὰ 4έ ἀλλ᾽ ἵν᾿ ἐχεῖ δειπινῶσιν. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

ὅτῳ δὲ τὸ γράμμα 
ἣν -“ 23 ὦ ΄ ’ 2 - “ 

μὴ ξελχυσϑῇ χαϑ' ὃ δειπνήσει, τούτους ἀπελῶσιν ἅπαντες. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡᾺ 
ὙΠ ΠΗ ΤΩΣ ἀλος Ὁ» “ ἀΥ στε. ἢ 
ἀλλ᾽ οὐχ ἔσται τοῦτο παρ᾽ ἡμῖν 

σιᾶσι γὰρ ἄφϑονα πάντα πιαρέξομιεν, 090 
[4 - , 

ὥστε μεϑυσϑεὶς αὐτῷ στεφάνῳ 
πᾶς τις ἄπεισιν τὴν δᾷδα λαβών. 
αἱ δὲ γυναῖχες χατὰ τὰς διόδους 

- 2 ὔ σιροσπέπτουσαι τοῖς ἀπὸ δείπνου 
, τὸ μι - ᾿ ὙΦ ΜΔ. ἐὰν 

τάδε λέξουσιν" δεῦρο παρ᾽ ἡμᾶς 
ἐνθάδε μεῖράξ ἐσϑ᾽ ὡραία. 

,.8 " "2 [ , 

σιαρ᾽ ἑιιοὶ δ΄, ἑτέρα 

[-1] τῷ [Ὁ 

’ » 7 ς ’ 

φήσει τις ἀνωϑ'᾽ ἐξ ὑπερῴου, 
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χαὶ καλλίστη χαὶ λευχοτάτη᾽" 

πρότερον μέντοι δεῖ σὲ χαϑεύδειν 
αὐτῆς σταρ᾽ ἐμοί. 
τοῖς εὐτιρεττέσιν δ᾽ ἀχολουϑοῦντες 
χαὶ μειραχίοις οἵ φαυλότεροι 
τοιάδ᾽ ἐροῦσιν" ποῖ ϑεῖς οὗτος; 

σιάντως οὐδὲν δράσεις ἐλϑών᾽" 

τοῖς γὰρ σιμοῖς χαὶ τοῖς αἰσχροῖς 

ἐψήφισται προτέροις βινεῖν, 
ὑμᾶς δὲ τέως ϑρῖα λαβόντας 
διφόρου συχῆς 
ἐν τοῖς προϑύροισι δέφεσϑαι. 
φέρε νυν φράσον μοι, ταῦτ᾽ ἀρέσχει σφῷν: 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
γτάγυ. 

ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 

βαδιστέον τὰἀρ᾽ ἐστὶν εἰς ἀγορὰν ἐμοί, 
ἵν᾽ ἀποδέχωμαι τὰ προσιόντα χρήματα, 
λαβοῦσα χηρύχαιναν εὐφωνόν τινα. 
ἐμὲ γὰρ ἀνάγχη ταῦτα ὁρᾶν ἡρημένην 
ἄρχειν, καταστῆσαί τε τὰ ξυσσίτια, 

ὅπως ἂν εὐωχῆσϑε πρῶτον τήμερον. 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

ἤδη γὰρ εὐωχησόμεσϑα; θη γὰρ ξυωώωχῆσο, ; 
ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 

φήμ᾽ ἐγώ. 
ἔπειτα τὰς πόρνας καταταῦσαι βούλομαι 

ἁπαξαπάσας. 
ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

ἵγα τί; 
ΠΡΑΞΑΓΌΡΑ 
δῆλον τουτογί" 

ἵνα τῶν νέων ἔχωσιν αὗται τὰς ἀχμάς. 
χαὶ τάς γε δούλας οὐχέτι δεῖ χοσμουμένας 

τὴν τῶν ἐλευϑέρων ὑφαρπάζειν κύτεριν, 
ἀλλὰ παρὰ τοῖς δούλοισι κοιμᾶσϑαι μόνον 
χατωνάχην τὸν χοῖρον ἀποτετιλμένας. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
φέρε νυν ἐγώ σοι παραχολουϑῶ τ:ελησίον, 
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ἵν᾽ ἀποβλέπωμαι χαὶ λέγωσί μοι ταδί, 
τὸν τῆς στρατηγοῦ τοῦτον οὐ ϑαυμάζετε; 

ἈΝῊΡ 
ΡῚ " ΒΓ Ὧ.. 2 2 , " ,ὔ ΄ 

ἐγὼ δ᾽ ἵν᾽ εἰς ἀγοράν γε τὰ σχεύη φέρω, 
προχειριοῦμαι κἀξετάσω τὴν οὐσίαν. 

ΧΟΡΟΥ͂ 

ἈΝῊΡ 
’ ἊΣ -“ ΄ Ἁ -" 

χώρει σὺ δεῦρο χιναχύρα χαλὴ χαλῶς 
τῶν χρημάτων ϑύραζε πρώτη τῶν ἐμῶν, 
«“ ΄, - 

ὅπως ἂν ἐντετριμμένη χανηφορῇς, 
΄ ὴ ἢ» , 2 

χεολλοὺς κάτω δὴ ϑυλάχους τρέινασ᾽ ἐμούς. 
πὴ ΝΑ , ς , -. 2 5», ἐ 

ποῦ σϑ' ἡ διφροφόρος; ἡ χύτρα δεῦρ᾽ ἕξιϑι, 
, , , Ξ Ν " ΄, 

γὴ Δία μέλαινά γ᾽, οἵ ἂν εἰ τὸ φάρμαχον 
ἕινουσ᾽ ἔτυχες ᾧ “υσιχράτης μελαίνεται. 
[4 2 7 ΄ “ Σ γ4.9) ς ᾿ 

ἵστω τταρ᾽ αὐτήν, δεῦρ᾽ ἴϑ'᾽, ἡ χομμώτρια. 
φέρε δεῦρο ταύτην τὴν ὑδρίαν ὑδριαφόρε 
ἐνταῦϑα. σὺ δὲ δεῦρ᾽ ἡ κιϑαρῳδὸς ἔξιϑι, 

3 ΄ ΄, σεολλάχις ἀναστήσασά μ᾽ εἰς ἐχχλησίαν 
π᾿ "» ΝΣ Ἃ ᾿ Υ 

ἀωρὶ νυχτῶν διὰ τὸν ὄρϑριον νόμον. 
[9 . , σὺ 4 ὃ τὴν σχάφην λαβὼν προΐτω" τὰ χηρία 

’ Ἁ 9 ’ ᾽ὔ 

χόμιζε, τοὺς ϑαλλοὺς καϑίστη τιλησίον, 
Ἀν ν ΄, ἃ , ΠΥ ν ΄, 

καὶ τὼ τρίποδ᾽ ἐξένεγχε καὶ τὴν λήχυϑον. 
» ΄ Ψ". »ἢ κ᾿ ν » Ψ ᾿ τὰ χυτρίδι᾽ ἤδη χαὶ τὸν ὄχλον ἀφίετε. 

ΧΡΕΜΗΣ 
γν , ἊΣ Α γ 
ἐγὼ χαταϑήσω τὰμά; χαχοδαίμων ἄρα 

ΝΟΣ «ἦς , - , 

ἀνὴρ ἔσομαι καὶ νοῦν ὀλίγον χεχτημιένος. 
» Ν - 2 ᾿ , 3 )η 5,» - μὰ τὸν Ποσειδῶ οὐδέποτέ γ᾽, ἀλλὰ βασανιῶ 

’ 5) 5. 7 ᾿ 

πρώτιστον αὐτὰ ττολλάχις χαὶ σχέψομαι. 
2 μὰ ᾿ -" ΔΝ οὐ γὰρ τὸν ἑμιὼὸν ἱδρῶτα χαὶ φειδωλέαν 
ἠδὲ ᾿ ΡΥ) " [4 Ἕ 2 ’ 5 2, 9 λ - 

οὐδὲν πιρὸς ἔπος οὕτως ἀνοήτως ἐχβαλῶ, 
Ν Β} 2 ᾽ς - ; - ) ὦ 2 

7Ζήριν ἂν ἐχχευϑωμαι 7στὰαν Τὸ πρᾶγιε πῶς ξχει. 
τ ᾿ " , κ , 

οὗτος τί τὰ σχευάρια ταυτὶ βούλεται; 

“πότερον μετοιχιζόμενος ἐξενήνοχας 
ἍΝ, 5 ὃἷἧὲ ’ , , αὐτὶ ἢ φέρεις ἐνέχυρα ϑήσων; 

ΑΧῊΡ 
"] - 

οὐδαμῶς. 
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ΧΡΕΜΗΣ 
ῃ ΘΕ ΣΈΝΕ ΕΣ τὶ ῃ 2 Ἂν “ " . 

τί δὴτ᾽ ἐπὶ στοίχου στὶν οὕτως; οὗ τι μὴ 
»ὔ - ΄, Τέρωνι τῷ χήρυκι τιομιτιὴν ττέμτσιετε; 

ΑΧῊΡ 
᾿ ,2 2 Ὶ2 2 ΄ ᾿ ν -- 

μὰ “0 ἀλλ᾿ ἀποφέρειν αὐτὰ μέλλω τῇ πόλει 
2 ν 2 ν Ν ᾿ ᾽ 
ἐς τὴν ἀγορὰν χατὰ τοὺς δεδογμένους νόμους. 

ΧΡΕΜΗΣ 
, 5] , 

760 μέλλεις ἀποφέρειν; 
ἈΝῊΡ 

σιάνυ γε. 
ΧΡΕΜῊΣ 

, ΡΣ 3 

χαχοδαίμων ἀρ εἰ 
κ ᾿ , ν Ξ 

γὴ τὸν Ζίία τὸν σωτῆρα. 

ἈΝῊΡ 

πῶς; 
ΧΡΕΜΗΣ ΒΟ ΕῚ 

σεῶς; ῥᾳδίως. 
ἈΝῊΡ 

᾿, .} 2 λων - - ΄ὔ -» 

τί δ᾽; οὐχὶ πειϑαρχεῖν μὲ τοῖς νόμοισι δεῖ; 
ΝΑΟῚ ΧΡΕΜΗΣ 

σιοίοισιν ὦ δύστηνε; 
ΑΧῊΡ 
τοῖς δεδογμένοις. 

ΧΡΕΜΗΣ 
΄ ς Θ᾽» ἤϑ: 5 

δεδογμένοισιν; ὡς ἀνόητος ἡσϑ' ἄρα. 
: ΑΝῊΡ ἷ 

{} ἀνόητος; 
ΧΡΕΜῊΣ 

υ , 3 ͵ ι ΤΥ 
οὐ γάρ; ἡλιϑιώτατος μὲν οὖν 

ἁπαξαπάντων. 
ἈΝῊΡ 

ὅτι τὸ ταττόμενον σιοιῶ; 
ΧΡΕΜΗΣ 

τὸ ταττόμεγον γὰρ δεῖ ποιεῖν τὸν σώφρονα; 
ἈΝῊΡ 

μάλιστα πάντων. 
ΧΡΕΜΗΣ ον 

τὸν μὲν οὖν ἀβέλτερον. 
ἈΝῊΡ 

σὺ δ᾽ οὐ χαταϑεῖναι διανοεῖ; 
ΧΡΕΜΗΣ 

“ φυλάξομιαι, 
κ , » - [σὲ ΄ 

710 πρὶν ἂν γ᾽ ἴδω τὸ πλῆϑος ὃ τε βουλεύεται. 
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ΑΧῊΡ 
τί γὰρ ἄλλο γ᾽ ἢ φέρειν τεαρεσχευασμέγοι 
τὰ χρήματ᾽ εἰσίν; 

ΧΡΕΜΗΣ 
ἄλλ᾽ ἰδὼν ἐπειϑόμην. 

ΑΧῊΡ 
, - ) - ς - 

λέγουσι γοῦν ἐν ταῖς ὁδοῖς. : 
ΧΡΕΜῊΣ . 

λέξουσι γάρ. 
ΑΧῊΡ 

χαί φασιν οἴσειν ἀράμενοι. 
ΧΡΕΜῊΣ 

᾿ φήσουσι γάρ. 
ΑΧΗΡ 

᾽ ἘΦ Γ - ὯΔ εὐ 3. 
ἀπολεῖς ἀπιστῶν παντ΄. 715 

ΧΡΕΜῊΣ 
2 ΄ 

ἀπιστήσουσι γάρ. 
ΑΧῊΡ 

ζ ΄ , Ἄν ,ὕ 
0 Ζευς σὲ γ ἐπιτρέψειεν. 

ΧΡΕΜΗΣ 
ἐπιτρίψουσι γάρ. 

- ᾿  ἸΕΥ - » , 

οἴσειν δοκεῖς τιν᾽ ὅστις αὐτῶν νοῦν ἔχει; 
3 ν᾿ , “ ΄ ἡ ἢ Ὶ ΄, οὐ γὰρ πάτριον τοῦτ᾽ ἐστίν, ἀλλὰ λαιιβάνειν 

ς - ΄ - Ἁ ᾿ΟΩΝ κω ᾿" . ΠΦΡΥΓ. Ψ ἡμᾶς μόνον δεῖ νὴ 4Ζία" χαὶ γὰρ οἱ ϑεοί : 
΄ 3 , - - - 2 Ὶ , 

γνώσει δ᾽ ἀπὸ τῶν χείρων γε τῶν ἀγαλματῶωγ᾽ 180 
«“ Ν 2 Ἷ { δ᾽ ον ΩΣ , 

ὅταν γὰρ εὐχώμεσϑα διδόναι τἀγαϑά, 
ἕστηχεν ἐχτείνοντα τὴν χεῖρ᾽ ὑπτίαν 

Ψ [4 ΄ π᾿ δ Σ (ἢ , 

οὐχ ὡς τι δώσοντ᾽ ἀλλ᾿ ὅτεως τι λήψεται. 
ΑΧῊΡ 

35 ΄ ἂν - Ε -ῳ » {πΞ 

ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν ἔα με τῶν τιροὔργου τι δρᾶν. 
Ν , ᾿ Ἶ ᾿ - ὙΝ ΣΦ λ ἱν- Ψ' Α, 

ταυτὶ γὰρ ἔστι συνδετέα. τιοῦ μοῦσϑ' ἵἹμιάς; 788 
{ λωδνν ΧΡΕΜῊΣ 
ὄντως γὰρ οἴσεις; 

ΑΧῊΡ 
γαὶ μὰ “ία, χαὶ δὴ μὲν οὖν 

δὲ ἕ , κι “ς 

τωδὲ ξυνάπτω τὼ τρίποδε. 
ΧΡΕΜῊΣ 

τῆς μωρίας, 
᾿ ν , ᾿ 53 ἡ ἡ «᾿ 

τὸ μηδὲ τιεριμείναντα τοὺς ἄλλους ὃ τι 
δράσουσιν εἶτα τηνιχαῦτ᾽ ἢ δὴ 

ἈΝῊΡ 
τί δρᾶν; 

Αὐϊδιορ!ιαπὶς υοἱ]. 1]. 18 
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ΧΡΕΜΗΣ 
2 , 2 ᾿ 3» ἑπαναμένειν, ἔπειτα διατρίβειν ἔτι. 

ἈΝῊΡ 
[4 Υῳ , 

ἵνα δὴ τί; 
ΧΡΕΜῊΣ 

σεισμὸς εἰ γένοιτο τιολλάχις 
ἢ πῦρ ἀπότροπον, ἢ διάξειεν γαλῆ, 
παύσαιντ᾽ ἂν ἐσφέροντες ὐμβρόντητε σύ. 

ΑΧῊΡ 
χαρίεντα γοῦν παάϑοιμ᾽ ἄν, εἰ μὴ ᾽χοιμι ὅποι 
ταῦτα χαταϑείην. 

ΧΡΕΜΗΣ 
χ Ν 9) ΄ “ ᾿Ξ 

μὴ γὰρ οὐ λαβὴς οττοι 

ϑάρρει, χαταϑήσεις, χἂν ἕνης ἔλθης. 
ΑΝΗΡ 

ΤΠ]; 
ΧΡΕΜῊΣ 

ἐγῴδα τούτους χειροτονοῦντας μὲν ταχύ, 
΄“ ΠΝ Ἀ ν ῈΞ - “ Ψ 7ὔ 

αττ᾽ ἂν δὲ δόξῃ ταῦτα στάλιν ἀρνουμέγους. 
ΑΝῊΡ 

οἴσουσιν ὦ τᾶν. 
ΧΡΕΜῊΣ 

᾽Ὰ γα Χ , » 

ἣν δὲ μὴ χομίσωσι, τί; 
ΑΝῊΡ 

ἀμέλει χομιοῦσιν. 
ΧΡΕΜῊΣ 

ἣν δὲ χωλύσωσι, τί; 
ἈΝῊΡ 

, ω9 5 τὰ 
μαχουμεϑ αὑτοῖς. 

ΧΡΕΜῊΣ 
ὉΝ ν᾽ ΄, 5 , ἣν δὲ χρείττους ὦσι, τί; 
ΑΧῊΡ 

᾽, - Ἀεὶ, 

ἀπειμ᾽ ἐάσας. 
ΧΡΕΜΗΣ 

ἣν δὲ ττωλῶσ᾽ αὐτά, τί; 
ΑΝῊΡ 

διαρραγείης. ι 
ΧΡΕΜΗΣ 

ὟΝ - , ΄, ἣν διαρραγῶ δέ, τί; 
ΑΝῊΡ 

χαλῶς ποιήσεις. 
ἦ ΧΡΕΜΗΣ 

σὺ δ᾽ ἐπιϑυμήσεις φέρειν; 
ἌΝΗΕ 

ἔγωγε" χαὶ γὰρ τοὺς ἐμαυτοῦ γείτονας 

ὁρῶ φέροντας. 



ΕἘΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥ͂ΣΑΙ 710 

ΧΡΕΜΗΣ 
πάνυ γ᾽ ἂν οὖν Ἀντισϑένης 

αὔτ᾽ εἰσενέγχοι" πολὺ γὰρ ἐμμελέστερον 
πρότερον χέσαι τελεῖν ἢ τριάχονϑ᾽ ἡμέρας. 

ΑΧῊΡ 
ν᾽ 

οἴμωξζε. 
; ΧΡΕΜΗΣ 

ἡνη, τ δ ὦ .) «ε ΕΝ Ν 

Καλλίμαχος δ᾽ ὁ χοροδιδάσχαλος 
2 - ΄ " 

αὐτοῖσιν εἰσοίσει τι; 810 
- ΑΧΗΡ 

χελείω Καλλίου. 

ΧΡΕΜΗΣ 
«“ -Ξ 2 Ὶ -ς Ἁ 2 ΄ 

ἀνϑρωπος οὗτος αττοβαλεῖ τὴν οὐσίαν. 

ΑΝῊΡ ᾿ 
ν ΠΣ ι 

δεινὸν λέγεις. 
ΧΡΈΜΗΣ 

,͵ ν ΄ «“ 2 .ς - 

τί δεινόν; ὥσπερ οὐχ ὁρῶν 
ἀεὶ τοιαῦτα γιγνόμενα ψηφίσματα. 

τ τ ρ π᾿ ΣΦ} ΄σς ξ ν κ - ζη »«. 

οὐχ οἶσϑ' ἐχεῖν᾽ οὔδοξε τὸ περὶ τῶν ἁλῶν; 
ἈΝῊΡ 

ὃ “π᾿ ἔγωγε. 
ΧΡΕΜΗΣ 

ν - - ἘΠ, ἃ , ἄτι 

τοὺς χαλχοῦς δ᾽ ἐχείνους ἡνίχα 

ἐψηφισάμεϑ᾽, οὐχ οἰσϑα; 
ΑΧῊΡ 

οἵ ’ ’ 

χαὶ χαχόν γέ κοι 
. δι, ἰ ; ) ἐ ὥ ἘΣ ΄ 

τὸ χόμιι᾽ ἐγένετ᾽ ἐχεῖνο. τεωλῶν γὰρ βότρυς 
; 2 - : 7 Ἴ - , 

μεστὴν ἀπῆρα τὴν γνάϑον χαλχῶν ἔχων, 
2 - δα." ᾽, ἢ 2 ν 2 ". 

χάτιξιτ᾽ ἐχώρουν εἰς ἀγορὰν ἐτ᾽ ἄλφιτα. 
ΕῪΣ Ω᾽ ς ΄ ΕΙΣ ν" Γ, 

ἐχεει υπέχοντος ἄρτι μου τὸν ϑυλάχον, 

ἀνέχραγ᾽ ὃ κήρυξ μὴ δέχεσϑαι μηδένα ΒΟΥ ἡ Ὁ γε ον χ “ἢ 
νι ν , 2 , κ , 

χαλχὸν τὸ λοιτόν" ἀργύρῳ γὰρ χρώμεϑα. 
ΧΡΕΜΗΣ 

μ᾿ ,»νὮν» 3 [4 ς ὦ 2 

τὸ δ᾽ ἔναγχος οὐχ ἅπαντες ἡμιεῖς ὠμνυμεν 
, Ρ] , ΄ - ΄ 

τάλαντ᾽ ἔσεσϑαι :ιενταχόσια τῇ τεόλει 
τῆς τετταραχοστῆς, ἣν ἐπόρισ᾽ Εὐριπίδης; 890 ἧς ραχοστῆς, ἣν ἐπόρισ᾽ Εὐριπίδης; οἱ 

[“.] ιῷ Ξ 

ΕῚ ν ΄ - πος ᾿ , 

χεύϑυς χατεχρύσου πᾶς ἀνὴρ Εὐριπίδην" 
« ᾿ 2 ἃ , " 

ὅτε δὴ δ᾽ ἀνασχοπουμένοις ἐφαίνετο 
«ς ᾿ - " { ἣ ἥ, - 7 3 », 

ὁ 4ιὸς Κόρινϑος χαὶ τὸ τιρᾶγμ᾽ οὐχ ἤρχεσεν, 
΄ ’ μὦ ΙΝ π »,Ὁ 

σεάλιν χατεπίττου τιᾶς ἀνὴρ Εὐριπίδην. 
185 
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ἈΝΗΡ 

᾿Ὶ ΜΙ ΦΝ 5 - , Ἀ ς τ 2) 

οὐ ταῦτον ὦ τὰν. τοτξε ἕν ἡμεις ἠθχοίεξν, 

»-» Ψ] ΄Ξ - 

γῦν δ᾽ αἱ γυναῖχες. 
ΧΡΕΝΗΣ 

« 5, ν ᾽ξ 

ἃς ἐγὼ φυλάξομαι 
Ν Ν - Ἂ. Τὰ Ἷ 

νὴ τὸν Ποσειδῶ μὴ χατουρήσωσί μου. 
ἈΝῊΡ 

2 ἘΥ ΝΡ ὑτ -» , δι 2 Ὡ ς - 

οὐχ οἱἰδ᾽ ὁ τι ληρεῖς. φέρε σὺ τὰἀνάφορον ὁ παῖς. 
ΚΠΡΥΚΑΙΝᾺ 

“" ΄, 2 , » ν ΄“ ὩΣ, 

(ὖ χιάντες ἀστοί, νῦν γὰρ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει, 
᾿ , δηγαῖ 9) εὐθὺ τῆς δος χωρεῖτ᾽ ἐχιείγεσϑ'᾽ εὐϑὺ τῆς στρατηγίδος, 
ὅπως ἂν ὑμῖν ἡ τύχη χληρουμένοις 

΄, Ω9 « 5, ἀπ: 9 ὉΝ Ξ ’ ᾿ 
φράσῃ χαϑ' ἕκαστον ἄνδρ᾽ ὕπου δειπιγήσετε 

ς ΄, ψ5 Ὁ 2 » 

ὡς αἱ τράπεζαί γ᾽ εἰσὶν ἐπινενησμέναι 
ἀγαϑῶν ἁτιάντων χαὶ παρεσχευασμέγαι, 
χλῖναί τε σισυρῶν χαὶ δαπίδων νενασμέναι, 
χρατῆρας ἐγχιρνᾶσιν, αἵ μυροτεώλιδες 

πὸ ΘΝ Ἐν ν , γξ 
ἑστᾶσ᾽ ἐφεξῆς, τὰ τεμάχη ῥισίζεται, 
λαγῷ ἀναπηγνύασι, πόπανα πέττεται, 

στέφανοι πιλέχονται, φρύγεται τραγήματα, 

χύτρας ἔτνους ἕιψψουσιν αἱ νεώτεραι. 
τν - ΡΣ 9) 2 τ Ὁ Χ Ν ΕΣ 

Σιοῖος δ᾽ ἐν αὐταῖς ἱππειχὴν στολὴν ἔχων 
τὰ τῶν γυναικῶν διαχαϑαίρει τρύβλια. 
Τέρων δὲ χωρεῖ χλανίδα χαὶ χονίποδας 

ς τῳ ν 
, ;. ΜΡ Ε , ΄, 

ἔχων, χαχάζων μεϑ' ἑτέρου νεανίου" 
3. ΩἿᾺ ΣΑΣ - ἣν λ ; Ρ᾿ 7, ἐμιβὰς δὲ χεῖται χαὶ τρίβων ἕρριμμένος. 

ὅτε . ἃ ζ --ς 

σιρὸς ταῦτα χωρεῖϑ᾽, ὡς ὃ τὴν μᾶζαν φέρων 
« «5» ν ν ᾿ς Ε ᾿ , 

ἕστηχεν" ἀλλὰ τὰς γναϑους διοίγνυτε. 

ΧΡΕΜΗΣ 
᾽ - - » , ἣν ΓΞ 3. 32 

οὐχοῦν βαδιοῦμαι δῆτα. τί γὰρ ἕστηχ ἔχων 
2 ““ωΩ9 2 γ» - - ΄, Ἔ 

ἐνταῦϑ'᾽, ἐπειδὴ ταῦτα τῇ πόλει δοχεῖ; 
ΑΝῊΡ 

Ἁ -Ξ Ἐπ 5 Ν Ἂν ᾿ Ν 2 ΄ 

χαὶ ποῖ βαδιεῖ σὺ μὴ καταϑεὶς τὴν οὐσίαν; 

ΧΡΕΜΗΣ 
2 ᾿ Ὁ 

ἐπὶ δεῖπινον. 
ΝΗΡ 

τ Ὡς ΞῸ ΠΡ ᾿ - τ τῷ 
οὐ δῆτ᾽, ἣν γ᾽ ἐχείναις νοῦς ἐνῇ; 

" , 2 , 

πρὶν ἂν γ᾽ ἀπενέγχῃς. 
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ΧΡΕΜΗΣ 
ϑ ὦ 15...5 , 
αλλ. ἀἁποίσω. 

ΑΝῊΡ 

ΧΡΕΜῊΣ Ἢν 

οὐ τοὐμὸν ὦ τῶν ἐμτοδὼν ἔσται. 
ΑΧῊΡ 

τί δή; 
ΧΡΕΜΗΣ 

ἜΨΕΝ 2 , ὄπ Στ ΄, 2 - ἑτέρους ἀποίσειν φήμ᾽ ἔϑ' ὑστέρους ἐμοῦ. 
ΝῊΡ 

- ΄ [4 

βαδιεῖ δὲ δειπνήσων ὁμως; 800 
ΧΡΕΜΗΣ Α 

τί γὰρ παϑω; 

τὰ δυνατὰ γὰρ δεῖ τῇ πόλει ξυλλαμιβάνειν 
τοὺς εὖ φρονοῦντας. ἐόν 

ΒΡ} ΄ ΄ 

ἣν δὲ χωλύσωσι, τί; 
ΧΡΕΜΗΣ 

ς ».. 5 3 ΄ 

ομοσ εἰμι χυϊνμας. 
ἈΝῊΡ 

ΒΡ. " - ΄ 

ἣν δὲ μαστιγῶσει, τί; 
ΧΡΕΜΗΣ 

χαλούμεϑ'᾽ αὐτάς. 
ΑΝῊΡ 

Ὰ ᾿ -" ᾿ 

ἣν δὲ καταγελῶσι, τί; 
ΧΡΕΜΗΣ 

με - , ς ’ - 
ἐπὶ ταῖς ϑυραις ἕστως 865 

ἈΝῊΡ 
τί δράσεις; εἰπέ μοι. 

ΧΡΕΜΗΣ 
“- 2 ς ΄ » ΄ 

τῶν ἐσφερόντων ἁρπάσομαι τὰ σιτία. 
ΑΧῊΡ 

΄ ’ “ ν ν» “Ὁ 7 

βάδιζε τοίνυν ὕστερος" σὺ δ᾽ ὦ Σίχων 

χαὶ Παρμένων αἴρεσϑε τὴν παιμπησίαν. 
ΧΡΕΜΗΣ 

φέρε νυν ἐγώ σοι ξυμφέρω. 
ΑΝῊΡ 

μὴ μηδαμῶς. 
΄ ν ν ν κὰν ᾿ 

δέδοικα γὰρ μὴ καὶ παρὰ τῇ στρατηγίδι. 
[{ - - - ΄ 

ὅταν χατατιϑῶ, προσποιῇ τῶν χρημάτων. 
ΧΡΕΜΗΣ 

ν ν , " Ρ- ᾿ " 

νὴ τὸν “ία δεῖ γοῦν μηχανήματός τινος, 

“4 5ι Θ- 
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ὕστως τὰ μὲν ὄντα χρήμαϑ᾽ ἕξω, τοισδεδὲ 
τῶν ματτομένων χοινῇ μεϑέξω σπως ἐγώ. 
2 ω “" » , ΄ , ὀρϑῶς.. ἔμοιγε φαίνεται" βαδιστέον 
Ξ- ΄ Ὁ νς ἐδ) Ὰ ν ͵ 2 ’, 

ὁμόσ᾽ ἐστὶ δειπνήσοντα χοῦ μελλητέον. 

ΧΟΡΟΥ͂ 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
, “ κ«. ΄ ᾿ Ὁ} ΣΙ 

τί ποϑ' ἄνδρες οὐχ ἥχουσιν; ὥρα δ᾽ ἣν πάλαι" 
Ὶ ᾿ Χ η , δ: ἐγὼ δὲ χαταττεπλασμένη ψιμυϑίῳ 

Ἀ 3 , 

ἕστηχα χαὶ χροχωτὸν ἡμφιεσμένη 
ἀργός, μινυρομένη τι πρὸς ἐμαυτὴν μέλος, 
παίζουσα. ττῶς ἂν τεεριβάλοιμ᾽ αὐτῶν τινὰ ᾿ 

΄ - Νο 3 . 2 

παριόντα; Μοῦσαι δεῦρ᾽ ἔτ᾽ ἐπὶ τοὐμὸν στόμα, 
μελύδριον εὑροῦσαί τι τῶν ἰωνικῶν. 

ΝΈΑΝΙΣ 
- ΄ , , γ᾽ ΄ 

γῦν μέν μὲ πιαραχύψασα προὔφϑης ὦ σαπρά. 
3) 5. ὩΣ , 7} ΄ 2 ᾿ 

ᾧου δ᾽ ἐρήμας οὐ παρούσης ἐνθαδὶ 
ἐμοῦ τρυγήσειν χαὶ προσάξεσϑαί τινα 
5) ὦ ΡΞ 2 Ν ὩΣ ὮΝ - -" 2 ΄, 

ἀδουσ᾽" ἐγὼ δ᾽ ἣν τοῦτο δρᾷς ἀντᾷάσομαι. 
͵ ͵ἑ ͵ 

᾿ . ΝΥ 5) "ἢ ΝΟΥ ΟῚ κ τς « ΄ 
χεὶ γὰρ δι᾿ ὄχλου τοῦτ᾽ ἐστὶ τοῖς ϑεωμένοις, 

ὅμως ἔχει τερτινόν τι χαὶ χωμῳδιχόν. 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

τύμβῳ διαλέγου χἀποχώρησον" σὺ δὲ 
Ἵ ’ 2 Ἂν ᾽ν 5) Ν ᾿ 

φιλοττάριον αὐλητὰ τοὺς αὐλοὺς λαβὼν 
ἄξιον ἐμοῦ καὶ σοῦ προσαύλησον μέλος. 

2, ΒῚ Ν ,ὔ 

εἴ τις ἀγαϑὸν βούλεται στα- 

ϑεῖν τι, σπταρ᾽ ἐμοὶ χρὴ χαϑεύδειν. 
᾿ Ἢ ᾿Ν , 

οὐ γὰρ ἐν νέαις τὸ σοφὸν ἕν- 
ἐστιν ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ττεητδίραις" 

΄, Β) - ον, 9 ν 

οὐδέ τις στέργειν ἂν ἐϑέλοι μᾶλλον ἢ γὼ 

τὸν φίλον γ᾽ ᾧπερ ξυνείην, 
2 5. ἀν 5. Ὁ ὟΝ , 
αλλ ξφ᾽ ἕτερον ἂν σεέτοιτο. 

ΝΈΛΚΝΙΣ 
μὴ φϑόνει ταῖς νέαισι. 
τὸ τρυφερὸν γὰρ ἐμητέφυχε 
τοῖς ἁπαλοῖσι μηροῖς 

2 ᾿ - ΄ 2 “ὁ τ 3, 5. - 

χαἀπὶ τοῖς μήλοις ἐπανϑεῖ" σὺ ὃ ὦ γραῦ, 

900 --- 900 --- 900 ---911 
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σπαραλέλεξαι χἀντέτριιμαι, 
τῷ ϑανάτῳ μέλημα. 90 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
ἐχπέσοι σου τὸ τρῆμα 
τό τ᾽ ἐπίχλιντρον ἀποβάλοιο 
βουλομένη σποδεῖσϑαι, 

᾿ς Ῥ «“ 

κἀπὶ τῆς χλίνης ὄφιν εὕροις... 
οὖς χαὶ προσελχύσαιο : 
βουλομένη φιλῆσαι." 910 

ΧΕΈΛΧΙΣ 
αἰαῖ τί ποτε τιείσομαι; 

οὐχ ἥχει μοὐταῖρος" 
, ἜΜ Ὁ ἊΣ Ἐλε 

μόνη δ᾽ αὑτοῦ λείποιμι᾽" ἡ 
γάρ μοι μήτηρ ἄλλῃ 
βέβηχε" χαίτοι τἄλλα γ᾽ οὐδὲν δεῖ λέγειν. 
ἀλλ ὦ μαῖ᾿ ἱχετεύομεν, χά- 910 
λει τὸν ὀρϑαγόραν, ὅπως 
σαυτῆς ἂν χατόναι᾽, ἀντιβολῶ σε. 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
» ν Ρ. » Ὁ, ,ὔ 

ἤδη τὸν ἀπ᾿ Ἰωνίας 
τρόπον τάλαινα χγησιᾷς" 
δοχεῖς δέ μοι καὶ λάβδα κατὰ τοὺς “εσβίους. 930 
2 2 2 " Ν᾿ ΄ 

αλλ οὐχ ἂν ποϑ'᾽ ὑφαρπάσαιο 
τἀμὰ παίγνια" τὴν δ᾽ ἐμὴν 
«“ 2 2 - Ἄ» ἢ 7 

ὥραν οὐχ ἀπολεῖς οὐδ᾽ ἀττολήψει. 
ΧΕΑΧῚΙΣ ᾿ 

ἀδ᾽ ὁπόσα βούλει χαὶ πταράχυφϑ᾽ ὥσπερ γαλῆ; 
3 Ἀ Ν ς Α ΄ » ᾿Ν ΒΡ] δ ἫΝ - Ξ 

οὐδεὶς γὰρ ὡς σὲ πρότερον εἴσεισ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ. 995 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
»} ΡῚ Ὅ ΄ 

οὔχουν ἐπ᾽ ἐχφορᾶν γε. 

ΝΕΛΝΙΣ 

χαινόν γ᾽ ὠ σαπρά. 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
᾽ - 

οὐ δῆτα. 
ΝΕΛΧΙΣ 

,᾿ ᾿ Ν᾽ ΚΝ , ᾿΄᾿΄ 

τί γὰρ ἂν γραὶ καινά τις λέγοι; 

ΓΡΑΥ͂ΣΑ 
οὐ τοὐμὸν ὀδυνήσει σε γῆρας. 

911-917 -- 918-- 923 
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ΝΕΛΝΙΣ 
᾿ 

ἀλλὰ τί; 
«“ - 

ἤγχουσα μᾶλλον καὶ τὸ σὸν τῃϑιμὐϑιουν:; 
ΓΡΑΥ͂Σ 

930 τί μοι διαλέγει; 
ΝΈΛΝΙΣ 

σὺ δὲ τί διαχύπτεις; 
ΤΡΑΥΣΑ 

Ὁ] ,, 

: ἐγώ; 
χδὼ πρὸς ἐμαυτὴν Ἐτειγέ ὑμῷ φίλς ἄδω πρὸς ἐμαυτὴν Ἐπιγένει τὠμῷ φίλῳ. 

ΝΈΛΝΙΣ 
ἈκυΤᾺ " ΤΣ, 5 » δ. απ τ 

σοὶ γὰρ φίλος τίς ἔστιν ἄλλος ἢ Τέρης; 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

δείξει γε χαὶ σοί. τάχα γὰρ εἶσιν ὡς ἐμέ. 
ΝΒΑΝΙΣ 

ςφν Ν 2 ΄ 2 

ὁδὲ γὰρ αὐτός ἔστιν. 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

- Ὁ “5 οὐ σοῦ γ᾽ ὠλεὥρε 
, 7 » 

980 δεόμενος οὐδέν. 
ΝΕΛΚῚΣ 

γὴ “ὦ ὦ φϑίνυλλα σὺ 
᾿ , ᾽, 2 ΄, 

δείξει τάχ᾽ αὐτός, ὡς ἔγωγ᾽ ἀττέρχομαι. 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

» 3 [4 -» ς “4 -» - 

καγωγ᾽, ἵνα γνῷς ὡς πολὺ σου μᾶλλον φρονῶ. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

2! ς( 2 2). 5 Ρ Ν ἔων, , Ἀ « ᾿ ’ὔ 

εἰϑ' ἐξὴν τιαρὰ τῇ νέᾳ καϑεύδειν, 
Ἂ ὙΦ ΄ - 

χαὶ μὴ ᾿δει πρότερον διασποδῆσαι 
940- ἀνάσιμον ἢ τιρεσβυτέραν" 

οὐ γὰρ ἀνασχετὸν τοῦτό γ᾽ ἐλευϑέρῳ. 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

2 , » Ἂ , 
οἰμμὠωζων ἄρα νὴ “ία σποδήσεις. 

2 Ν 2 Χ ΄, 5 , 

οὐ γὰρ τἀπὶ Χαριξένης τάδ᾽ ἐστίν. 
χατὰ τὸν νόμον ταῦτα ποιεῖν 

945 ἔστι δίκαιον, εἰ δημοχρατούμεϑα. 
ἀλλ᾽ εἶμιι τηρήσουσ᾽ ὅ τι χαὶ δράσει στοτέ. 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
εἰϑ᾽ ὦ ϑεοὶ λάβοιμι τὴν καλὴν μόνην, 
ἐφ᾽ ἣν πεπωχὼς ἔρχομαι ττάλαι τεοϑῶν. 

ΝΕΛΚΙΣ 
ἐξηπιάτησα τὸ χατάρατον γρᾷάδιον" 

998 ---941 --- 942-- 945 
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φρούδη γάρ ἐστιν οἰομένη μ᾽ ἔνδον μενεῖν. 950 
. ν “ὶι Ὁ , 

ἀλλ᾽ οὑτοσὶ γὰρ αὐτὸς οὗ ᾿μεμνήμεϑα. 
δεῦρο δὴ δεῦρο δή, 
φίλον ἐμιόν, δεῦρό μοι 
πρόύσελϑε χαὶ ξύνευνος 

τὴν εὐφρόνην ὅπως ἔσει. 
“πάνυ γάρ τις ἔρως με δονεῖ 
τῶνδε τῶν σῶν βοστρύχων. 9δῦ 
ἄτοπος δ᾽ ἔγχειταί μοί τις 

πόϑος, ὃς με διαχναίσας ἔχει. 
μέϑες, ἱχνοῦμαί σ᾽ Ἔρως, 
χαὶ ποίησον τόνδ᾽ ἐς εὐνὴν 
τὴν ἐμὴν ἱχέσϑαι. 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
δεῦρο δὴ δεῦρο δή, 900 
χαὶ σύ μοι χαταδραμοῦς- 

Ὶ ῶ 27 ξ 

σα τὴν ϑυραν ἄνοιξον 

τήνδ᾽" εἰ δὲ μή, καταπεσὼν κείσομαι. 
΄, 2 ΠῚ - - 

φίλον, ἀλλ ἐν τῷ σῷ 
βούλομαι χόλπῳ τυληχτίζεσθϑαι 
μετὰ τῆς σῆς πυγῆς. 96 
Κύπρι τί μ᾽ ἐχμαίνεις ἐπὶ ταύτῃ; 

ς «- ᾿ Ἄ αὐ 
μέϑες, ἱχνοῦμαί σ ἔρως, 

χαὶ ττοίησον τήνδ᾽ ἐς εὐνὴν 
»" δι Ἁ πον 9 τὴν ἐμὴν ἱχέσϑαι. 

ΝΕΛΝΙΣ 
χαὶ ταῦτα μέντοι μετρίως πρὸς τὴν ἑμὴν ἀνάγχην 
εἰρημέν᾽ ἐστίν. σὺ δέ μοι, φίλτατον, ὦ ἱχετεύω, 910 
ἄνοιξον ἀσπάζου με" 
διά τοι σὲ πόνους ἔχω. 

ΝΕΑΝΙΑΣ 

ὠ χρυσοδαίδαλτον ἐμὸν μέλημα, Κύπριδες ἔρνος. 
μέλιττα Μούσης, Χαρίτων ϑρέμμα, Τρυφῆς πρόσωτζιον, 
ἄνοιξον ἀσττάζου με᾿ 
διά τοι σὲ πόνους ἔχω. 97 σι 

959 ---- 989 --- 900---008 
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ΓΡΑΥ͂Σ Α 
οὗτος τί χόπτεις; μῶν ἐμὲ ζητεῖς; 

ΝΕΑΝΙΑΣ 
χόϑεν; 

ΓΡΑΥ͂ΣΑ 
ον Ν ’ Ν 3, 

χαὶ τὴν ϑυραν γ ἠραττες. 
ΝΕΑΝΙΑΣ 

2 Ὁ ὙΠ 
ἀποϑανοιμ ἄρα. 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
τοῦ δαὶ δεόμενος δᾷδ᾽ ἔχων ἐλήλυϑας; 

ΝΒΑΝΙΑΣ 
ιναφλύστιον ζητῶν τιν᾽ ἄνϑρωπτον. 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
τίνα; 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
᾽ ᾿ ἐς τὰ 5 ὦ . , 5} 

980 οὐ τὸν Σεβῖνόν γ᾽, ὃν σὺ προσεδόχας ἴσως. 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

, ’ ΄ , ΄ 

νὴ τὴν ᾿φροδίτην ἢν τὲ βούλῃ γ᾽ ἢν τε μή. 
ΝΕΑΝΊΑΣ 

5... 42 ΒΝ ΩΥ δ ς Ξ , 

ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ τας ὑπερεξηχοντέτεις 
΄ η - 2 ἐδ 

εἰσάγομεν, ἀλλ᾽ εἰσαῦϑις ἀναβεβλήμεϑα. 
τὰς ἐντὸς εἴχοσιν γὰρ ἐχδικάζομεν. 

ΓΡΑΥ͂Σ Α ἣ 
98 ἐπὶ τῆς προτέρας ἀρχῆς γε ταῦτ᾽ ἣν ὦ γλύχων᾽ 

- , ς - - 

γυνὶ δὲ πρῶτον εἰσάγειν ἡμᾶς δοχεῖ. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

τῷ βουλομένῳ γε χατὰ τὸν ἕν πεττοῖς νόμον. 
ΤΡΑΥΣ Α 

2 3) Υ. ν - Ν ΝΝ 2 ΕΥ , 

ἀλλ᾽ οὐδὲ δειτινεῖς χατὰ τὸν ἐν πεττοῖς νόμον. 
ΝΕΑΝΊΑΣ 

2 Ξ,.κα (ἢ , , , οὐχ οἶδ᾽ ὅ τι λέγεις" τηνδεδί μοι χρουστέον. 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

[4 ’ ᾿ν Ξ μὴ -" , 

990 ὅταν γε χρούσης τὴν ἑμὴν πρῶτον ϑύραν. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

2 2 ΣῊΝ ᾿ ΄ 2 ’ 

ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ χρησέραν αἰτουμεϑα. 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

τ- - - , “ 
οἶδ᾽ ὅτι φιλοῦμαι" νῦν δὲ ϑαυμάζεις ὅτι 
ϑύρασί μ᾽ ηὗρες" ἀλλὰ πρόσαγε τὸ στόμα. 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
2 Ἄν. ΞΣ ΣᾺ) 53, - ᾿ ᾿Ὶ ΄ 
αλλ ὦ μέλ ὁρρωδῶ τὸν ἐραστὴν σου. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
τίνα; 
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ΝΕΛΝΙᾺΣ 
τὸν τῶν γραφέων ἄριστον. 990 

ΓΡΑΥ͂Σ 
οὗτος δ᾽ ἔστι τίς; 

ΝΕΑΝΊΑΣ 
ὃς τοῖς νεχροῖσι ζωγραφεῖ τὰς ληχύϑους. 
ἀλλ᾽ ἄπεϑ', ὅττως μή σ᾽ ἐπὶ ϑύραισιν ὄψεται. 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
οἶδ᾽ σϊδ᾽ δ τι βούλει. 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
χαὶ γὰρ ἐγώ σε νὴ Δία. 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
μὰ τὴν ἠφροδίτην ἢ μ᾽ ἔλαχε χληρουμένη, 
μὴ ᾽γώ σ᾽ ἀφήσω. 1000 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
σιαραφρονεῖς ὦ γρᾷδιον. 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
υἷ ἘΠΥΥΞ Ψ ,. ν2 “ὙῈΕ ἌΝ Ἀ α » ’ 

ληρεῖς" ἐγὼ δ᾽ ἄξω σ᾽ ἐπὶ τἀμὰ στρώματα. 
ΧΕΛΝΙΑΣ 

΄ - ΄ Ξ᾿ ΄ Ξὶ ΄, { 

τί δῆτα χρεάγρας τοῖς χάδοις ὠνούμεϑα, 
ἐξὸν χαϑέντα γράδιον τοιουτονὶ 
ἣ » ΄ Ἁ , ,ὔ 

ἐχ τῶν φρεάτων τοὺς χάδους ξυλλαμβάνειν; 
ΤΡΑΥΣα᾽ 

ν » , 3ι' ..3. -" )η5) ὦ ΠΣ ΔΝ. 2 , ἕ 

μὴ σκῶπτέ μ᾽ ὦ τᾶν ἀλλ ἕπου δεῦρ᾽ ὡς ἐμέ. 100 
ΝΕΑΝΊΑΣ 

2 2 2.- 2 , 2 ᾿ γ ᾿ » Ἂν - 

ἀλλ᾽ οὐχ ἀνάγχη μοῦστίν, εἰ μὴ τῶν ἑτῶν 
τὴν πενταχοσιοστὴν κατέϑηχας τῇ πόλει. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
5. . 3 , - ΄ 2 ς ᾿] . 

γὴ τὴν Ἡφροδίτην δεῖ γε μέντοι σ᾽. ὡς ἐγὼ 
- ΄ , [4 τοῖς τηλικούτοις ξυγχαϑεύδουσ᾽ ἥδομαι. 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
4 τὰν ΔΥΈΟΥ τ , Υ. Σ 5 
ἐγὼ δὲ ταῖς γε τηλιχαύταις ἄχϑομαι, 1010 
ΣΦ ΚῸΝ Ὡ.-ἡ γν; 7 
χοὺχ ἂν σπιϑοίμην οὐδέποτ᾽. 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
ἀλλὰ νὴ «“ία 

οὶ , μι 

ἀγναγχάσει τουτί σε. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

- ) » ᾿ 

τοῦτο δ᾽ ἔστι τί; 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
ψήφισμα, καϑ'᾽ ὅ σὲ δεῖ βαδίζειν ὡς ἐμέ. 
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ΝΕΛΝΙΑΣ 
, 2 ᾿, , λέγ᾽ αὐτὸ τί ποτε χᾶστι. 

ΓΡΑΥ͂Σ Δ 
καὶ δή σοι λέγω. 

Ο1ὅ ἔδοξε ταῖς γυναιξίν, ἢν ἀνὴρ νέ 1015 ἔδοξε ταῖς γυναιξίν, ἢν ἀνὴρ νέος 
, 2 - Ἂ - 9 " δ ὉᾺ 

γέας ἐπιϑυμῇ, μὴ σποδεῖν αὐτὴν πρὶν ἂν 
τὴν γραῦν προχρούσῃ πρῶτον" ἢν δὲ μὴ ϑέλη 

’ὔ Ψ ᾿» -" » ΄ὕ 

σιρότερον προχρούειν ἀλλ᾽ ἐπιϑυμῇ τῆς νέας, 
ταῖς τιρεσβυτέραις γυναιξὶν ἔστω τὸν νέον 

1090 ἕλχειν ἀνατὶ λαβομένας τοῦ παττάλου. 
ΝΕΛΧΙΑΣ 

οἴμοι Προχρούστης τήμερον γενήσομαι. 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

- ΄, - ς , ΄ 

τοῖς γὰρ νόμοις τοῖς ἡμετέροισι τεειστέον. 
ΝΕΑΝΙΑΣ 

τ ον . Ὁ , οὺ Κ χα ΕΞ - 
τί δ᾽ ἣν ἀφαιρῆταί μ᾽ ἀνὴρ τῶν δημοτῶν 
ὟΝ -" ᾽ὴ ἔχ ΄ 

ἢ τῶν φίλων ελθων τις; 

ΓΡΑΥ͂Σ Α 
2 2 

ἀλλ᾽ οὗ χύριος 
ΡΞ ἊΣ ᾿" ὃ ΄ Ξ3 ιν ἡδεὶο ἔτ 

1020 ὑπὲρ μέδιμνόν ἔστ᾽ ἀνὴρ οὐδεὶς ἔτι. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

28 , "2 5 ΡῚ 

ἐξωμοσία δ᾽ οὐχ ἔστιν; 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

2 ν -ι -» 

οὐ γὰρ δεῖ στροφῖς. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

2 ,» 3 ΄ 

ἀλλ᾽ ἔμπορος εἶναι σχήψομαι. 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

χλάων γε σύ. 
ΝΕΑΝΊΑΣ 

τί δῆτα χρὴ δρᾶν; 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

» - ς 

δεῦρ᾽ ἀχολουϑεῖν ὡς ἐμέ. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

- 3} ’ , 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀνάγχη μοῦστί; 
ΓΡΑΥ͂Σ Α [ 

διομήδειά γε. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

ς , ᾿ - » 

1080 ὑποστόρεσαί νυν πρῶτα τῆς ὀριγάνου, 
χαὶ χλήμαϑ'᾽ ὑπτόϑου συγχλάσασα τέτταρα, 
χαὶ ταινίωσαι χαὶ τταράϑου τὰς ληχύϑους, 
“ ΄ , , ᾿ - 

ὑυδατός τὲ χατάϑου τοὔστραχον πιρὺ τῆς ϑύρας. 
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ΓΡΑΥ͂Σ 
᾿νε ν π,ρ Ὁ ἈΝ αὐ ἃ ΄ ᾿ , 

Ἶ μὴν ἕτ ὠνῆσει σὺ και στείιρᾶανηὴν ἑἕμοι. 
νὴ 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
γὴ τὸν Δί᾽ ἤνπερ ἢ γέ που τῶν χηρίνων" 

5 " »" τὰ Ἔ ἢὴ ᾿ 3 ΞΝ πὰ σ 
οἶμαι γὰρ ἔνδον διατιεσεῖσϑαί σ᾽ αὐτίχα. 

} ΝΕΛΝΙΣ 
χτοῖ τοῦτον ἕλχεις; 

ΓΡΑΥ͂ΣΑ 
2 2 - ᾽ ,ὔ 

εἰς ἐμαυτῆς εἰσάγω. 

ΝΕΑΝΙΣ 
2 - ΄, 2. 2 ᾿ ς ΄, "7 

οὐ σωφρονοῦσα γ᾽" οὐ γὰρ ἡλιχίαν ἔχει 
΄- - , 

παρὰ σοὶ χαϑεύδειν τηλίχοῦτος ὧν, ἐπεὶ 
΄ Δ ΕΒ. - - . ΄, 

μήτηρ ἂν αὐτῷ μᾶλλον εἴης ἢ γυνή. 
ὥστ᾽ εἰ καταστήσεσϑε τοῦτον τὸν νόμον, 

Ν » «“ ἜΣ ’,ὔ .} ᾿ς ΕΣ 2 

τὴν γῆν ἅπασαν Οἰδιπόδων ἐμτιλήσετε. 
ΓΡΑΥ͂Σ Α 

ΕΥ̓ ν - ΄, ΄ 
ὠ παμβδελυρὰ φϑονοῦσα τόνδε τὸν λόγον 
2, π Φ ἜΤ ΚΕΝ, , 
ἐξηῦρες" ἀλλ᾽ ἐγώ σε τιμωρήσομαι. 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
γὴ τὸν Ζ“ία τὸν σωτῆρα χεχάρισαί γέ μοι : ᾿ ΠΩ 
ὦ γλυχύτατον τὴν γραῦν ἀπαλλάξασά μου" 
“ 2 -" - ,΄, 

ὥστ᾽ ἀντὶ τούτων τῶν ἀγαϑῶν εἰς ἑσπέραν 
Ἂ 2 , ΠΑΝ Ψ, 

μεγάλην ἀποδώσω χαὶ παχεῖάν σοι χάριν. 

ΓΡΑΥ͂Σ Β 
[4 ν Ἔν Α - ν ,ὔ 

αὕτη σὺ ποῖ τονδὶ τ᾿ταραβᾶσα τὸν νόμον 
". - ΄ ΄ 

ἕλχεις, σταρ᾽ ἐμοὶ τῶν γραμμάτων εἰρηχότων 
ἣ 2 

σερότερον χαϑεύδειν αὐτόν; 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

ΡῚ ’ 

οἴμοι δείλαιος. 
΄ 25} τῇ ΄ 2 η , 

γπόϑεν ἐξέχυννας ὦ χάχιστ᾽ ἀττολουμένη; 

τοῦτο γὰρ ἐχείνου τὸ χαχὸν ἐξωλέστερον. 
; ΓΡΑΥ͂Σ Β 

βάδιζε δεῦρο. 
ΝΕΑΝΊΑΣ 

μηδαμῶς μὲ περιίδης 
«ς , «ς Ἁ - "ΡΡ: «ὦ 2 

ἑλχόμενον ὑττὸ τῆσδ᾽ ἀντιβολῶ ο΄. 
ΓΡΑΥ͂Σ Β ἌΡΒΝ 

ἀλλ οὐχ ἐγώ, 
3 9 ςἋ ’ [4 ) 

ἀλλ᾽ ὁ νόμος ἕλκει σ᾽. 

28ῦ 

1050 

1040 

1045 

τοδῦ 
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ΝΕΛΝΙΑΣ 
2 2 , 2 2 ϑ- ᾽, 

οὐχ ἐμέ γ᾽, ἀλλ᾽ ξμπουσά τις 

ἐξ αἵματος φλύχταιναν ἠμφιεσμένη. 
ΓΡΑΥ͂Σ Β 

[4 Ψ ἐδ. ΝΠ πο] ΄ Ν ν ΄ 

ἕχου μαλαχίων δεῦρ᾽ ἀνύσας χαὶ μὴ λάλει. 
ΝΕΒΑΝΙΑΣ 

»᾽( » Ἴ 2 ν ΄ ΄, 

ἴϑι νυν ἔασον εἰς ἄφοδον τιρώτιστά μὲ 
57 ὼὴ - ΑΟΣ Ὑ3 σε ἘΠῚ. (τι , 

1060 ἐλϑόντα ϑαρρῆσαι πρὸς ἐμαυτόν" εἶ δὲ μή, 
» -" 9) 2 

αὐτοῦ τι δρῶντα πυρρὸν ὄψει μ᾿ αὐτίχα 
ὑχοὺ τοῦ δέους. 

ΓΡΑΥ͂Σ Β 
ϑάρρει, βάδιζ᾽" ἔνδον χεσεῖ. 

ΝΒΑΝΙΑΣ 
ν,ἤ , ΄ὔ 

δέδοικα χαγὼ μὴ πλέον ἥπερ βούλομαι. 
ἀλλ᾽ ἐγγυητάς σοι χαταστήσω δύο 

10θῦ ἀξιόχρεως. 
ΓΡΑΥ͂Σ Β 

μὴ μοι χαϑίστη. 

ΓΡΑΥ͂Σ Γ 
στοῖ σὺ ποῖ 

-» ν 

χωρεῖς μετὰ ταύτης: 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

2 2 

οὐχ ἔγωγ᾽, ἀλλ᾽ ἕλχομαι. 
5 ΚΣ ) Ξ , γη ΔΩ, 32 ωδ , , 
αὐαρ αΓδ κεν σόλλ ἀγαϑὰ γένοιτο, σον; 

ὅτι μ᾽ οὐ περιεῖδες ἐπιτριβέντ' . ὦ Ἡράλχλεις 
ὠ τ ὠ Κορύβαντες ὦ “ιοσχόρω, 

1070 τοῦτ᾽ αὖ πολὺ τούτου τὸ χαχὸν ἀξενηδιο νὰ 
ν , Ν - Β] , - 

ἀτὰρ τί τὸ πρᾶγμ ἔστ᾽ ἀντιβολῶ τουτί τιοτε; 
΄ ΄« 2 ΄ , 

σεότερον πιίϑηχος ἀνάπλεως ψιμυϑίου, 
-» 2 ἘΞ -» ΄ 

ἢ γραῦς ἀνεστηχυῖα παρὰ τῶν τιλειόνων; 
ΓΡΑΥΣ Γ 

ν - , 9. 15 ᾿ ὦ 5 Ὁ, ΕΨ᾽ 

μὴ σχῶτπτέ μ᾽ ἀλλὰ δεῦρ᾽ ἕπου. 

ΓΡΑΥ͂Σ Β ἀν ὐς 
᾿ 2 

δευρὶ μὲν οὖν. 
ΓΡΑΥ͂Σ Γ' 

- ς ΒΝ 2 , ) γῳ; 2 
101 ὡς οὐχ ἀφήσω σ᾽ ουδέποτ΄. 

ΤΡΑΥΣ Β 
} ᾿ 2 ΄ ὲ μὴν ἐγώ. 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
διασπάσεσϑέ μ᾽ ὦ χαχῶς ἀπολούμεναι. 
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: ΓΡΑΥ͂Σ Β 
ἐμοὶ γὰρ ἀχολουϑεῖν σε δεῖ χατὰ τὸν νόμον. 

ΓΡΑΥ͂Σ Γ 
οὐκ ἣν ἑτέρα γε γραῦς ἔτ᾽ αἰσχίων φανῇ. 

ΝΕΑΝΊΑΣ 
᾽ν Ἴ ρων τ τς - - Ξ , - 
ἣν οὖν ὑφ᾽ ὑμῶν πρῶτον ἀπόλωμαι καχῶς, 
φέρε πῶς ἐπ᾽ ἐχείνην τὴν καλὴν ἀφίξομαι; 1080 

ΓΡΑΥΣΤ' 
αὐτὸς σχόπει σύ" τάδε δέ σοι ποιητέον. 

ΝΒΑΝΙΑΣ 
, , Ξ , 2 ͵ - 

σιοτέρας προτέρας οὖν κατελάσας αἀτταλλαγῶ; 
ΓΡΑΥ͂Σ Β 

οὐχ οἶσϑα; βαδιεῖ δεῦρ᾽. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

ἀφέτω νύν μ᾽ αὑτηί. 
ΓΡΑΥΣΓ 

δευρὶ μὲν οὖν ἴϑ' ὡς ἔμ᾽. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

᾽Χ ς , ρος - 

ἣν ἡδί μ᾽ ἀφῆ. 
ΓΡΑΥ͂Σ Β 

42 2 2 ν ᾿ 

ἀλλ᾽ οὐχ ἀφήσω μὰ Μία σ᾽. 1088 
ΓΡΑΥ͂Σ Γ 

2οΧ Νὴ 2 ΄ 

οὐδὲ μὴν ἐγώ. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

΄ 3 Θ᾽ , "» χαλεπαί γ᾽ ἂν ἦστε γενόμεναι τιορϑμῆς. 
ΓΡΑΥ͂Σ Β ' 

τιή; 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

«’ " - ΡΣ 2 ᾿ 

ἕλχοντε τοὺς πιλωτῆρας ἂν ἀπεχναίετε. 
᾿ ΓΡΑΥ͂Σ Β 

σιγῇ βάδιζε δεῦρο. 
ΓΡΑΥ͂Σ Γ 
μὰ Δ ἀλλ᾽ ὡς ἐμέ. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

τουτὶ τὸ πρᾶγμα κατὰ τὸ Καννωνοῦ σαφῶς 
ψήφισμα, βινεῖν δεῖ μὲ διαλελημμένον. 1090 
σεῶς οὖν διχωτεῖν ἀμφοτέρας δυνήσομαι; 

ΓΡΑΥΣ Β 
καλῶς, ἐπειδὰν χαταφάγῃς βολβῶν χύτραν. 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
οἴμοι καχοδαίμων ἐγγὺς ἤδη τῆς ϑύρας 
ἑλχόμενός εἰμ᾽. 
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ΓΡΑΥ͂Σ Γ 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται σοι τιλέον. 

109 ξυνεσπιεσοῦμαι γὰρ μετὰ σοῦ. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

ἡ Ἁ » 

μὴ πρὸς ϑεῶν" 
ἜΣ ΣΟΎ Ἢ ξ νε΄ Ὁ Ξ 
ἑνὶ γὰρ ξυνέχεσϑαι χρεῖττον ἢ δυοῖν χακοῖν. 

ΓΡΑΥΣΓ 
᾿" ΑΥ ς , Δ ΄ .)»» ΄ 

γὴ τὴν Ἑχάτην ἐάν τε βούλῃ γ᾽ ἣν τὲ μή. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

ὦ τρισχαχοδαίμων εἰ γυναῖχα δεῖ σατιρὰν 
ἸὮ “ ν ΄, , 

βινεῖν ὅλην τὴν νύχτα χαὶ τὴν ἡμέραν, 
27 Ὁ Ὑ “Ε} ν᾿ ΔΝ - "2 2 ηὴ »" »ὴ 

1100 χάγιειτ ἐπειδὰν τῆσδ᾽ ἀπαλλαγῶ, πάλιν 

Φρύνην ἔχουσαν λήχυϑον πιρὸς ταῖς γνάϑοις. 
ἀρ᾽ οὐ χαχοδαίμιων εἰμί; βαρυδαίμιων μὲν οὖν 

ν . , ν Ἐν , 

γὴ τὸν “ία τὸν σωτῆρ ἀνὴρ χαὶ δυστυχής, 
ὅστις τοιούτοις ϑηρίοις συνείρξομαι. 

110 ὑμᾶς δ᾽ ἐάν τι τιολλὰ πιολλάχις πάϑω 
εν ΝΕ ἐξ ἌΣ Τὶ τι τεῦ; ΣΡ , 
ὑπὸ τοῖνδε τοῖν χασαλβάδοιν δεῦρ᾽ ἐσπλέων, 
9 74 2 2 2 2 - - ΄ σω 2 Θ λῇ ᾿ 

αιμὰαι μα ἔχύ αὑτῷ τῷ στόματι τῆς ἑσβόλῆης, 

χαὶ τήνδ᾽ ἄνωϑεν ἐ"τιπτολῆς τοῦ σήματος 
ζῶσαν χκαταττιττώσαντας εἶτα τὼ πόδε 

’ ΄,ὔ Ν 

1110 μολυβδοχοήσαντας χύχλῳ περὶ τὰ σφυρὰ. 
2} 3 { »- ΄, “Ἱ Ν "“" 

ἄνω πιϑεῖναι τπερόφασιν ἀντὶ ληχύϑου. 

ΧΟΡΟΥ͂ 

ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ 
3 Ἅ ᾿ -» 2 ͵΄ Χ - 
ὠ μαχάριος μὲν δῆμος, εὐδαίμων δὲ γῆ, 

2 ΄ , " ΄ 

αὑτή τέ μου δέσποινα μαχαριωτάτη, 
«ς -- ω9 «“’ ΄ ἜΣ 5) Ν “- οἰ. ὑμεῖς 9᾽ ὅσαι τταρέστατ᾽ ἐπὶ ταῖσιν ϑύραις, 

111 οἱ γείτονές τε στάντες οἵ τὲ δημόται, 
ἐγώ τε πρὸς τούτοισιν ἡ διάχονος, 

ἥτις μεμύρισμαι τὴν κειραλὴν μυρώμασιν, 
ἀγαϑοῖσιν ὦ Ζεῦ" ττολὺ δ᾽ ὑπερπέπαικεν αὖ 
τούτων ἁπάντων τὰ ϑάσι᾽ ἀμφορείδια. 

1120 ἐν τῇ κεφαλῇ γὰρ ἐμμένει στολὺν χρόνον" 
ν Ὁ ΡΣ 3 ᾿ , Ῥ 5 , Α 

τὰ δ᾽ ἀλλ ἀπανϑήσαντα ττᾶντ ἀτιέσιτετο 
“ 2 - ΞΕ ὥστ᾽ ἐστὶ πολὺ βέλτιστα, ττολὺ δῆτ᾽ ὦ ϑεοί. 

1128 κέρασον ἄκρατον, εὐφρανεῖ τὴν νύχϑ᾽ δλην 
᾽ , ΄ « ϑΆ ,η ιρΝ δὶ 2’ 

ἐχλεγομε!ος ὁ τι αν μαλιστ οσμὴν ἐχῇῃ. 
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) ψε ἢ - ΄ , . ν , Ε 
ἀλλ ὦ γυναῖχες φράσατέ μοι τὸν δεσπότην, 1128 
τὸν ἄνδρ᾽, ὅπου ᾿στέ, τῆς ἐμῆς κεχτημένης. 

ΧΟΡῸΣ 
αν ΄ς: , " ες - 5." 5 - ΕΞ 

αὑτοῦ μένουσ᾽ ἡμῖν γ᾽ ἂν ἐξευρεῖν δοχεῖς. 
ΘΕΡΑΠΑΙ͂ΝᾺΑ 

, )ς ςφν 5 2 ᾿ Ἁ - » 

μάλισϑ'᾽" ὁδὲ γὰρ ἐπὶ τὸ δεῖχενον ἔρχεται. 
(ὁ δέσποτ᾽ ὦ μαχάριε χαὶ τρισόλβιε. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 
ΟἿ ΄ 

ἐγω; 1130 
ΘΕΡΑΠΑΙΝᾺ 

»" ΄ » “2... ἢ 2 2 ᾿ 2 ΄ 

σὺ μέντοι νὴ 44 ὡς γ᾽ οὐδεὶς ἀνήρ. 
, , ΄, 23.»ϑ νὰ - Ἢ ΄, 

τίς γὰρ γένοιτ ἂν μᾶλλον ολβιώτερος, 
“ - “- ᾽Χ , 

ὅστις τιολιτῶν τιλεῖν ἂν ἢ τρισμυρίων 
᾽} κ “Ἂ 2 ’ , 

ὄντων τὸ τελῆϑος οὐ δεδείτενηχας μόνος; 
ΧΟΡῸΣ 

᾿] ΄, ΡΟ ἢ ΡΥ) - 

εὐδαιμονιχόν γ᾽ ἄνϑρωττον εἴρηχας σαφῶς. 
ς ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ 

χτοῖ ποῖ βαδίζεις; 1150 
ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

2 Ἀ , - 2», 

ἐχτὶ τὸ δεῖτενον ἔρχομαι. 
ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ 

ν ον» ᾷ , Ὁ πὰ “ 
γὴ τὴν ᾿ἰφροδίτην ττολὺ γ᾽ ἁπάντων ὕστατος. 
[24 ὃ ρ» ἐν " - ΄ “1.8 ;" 

ὅμως ὃδ᾽ ἐχέλευε συλλαβοῦσών μ᾽ ἡ γυνὴ 
2 - 

ἄγειν σὲ χαὶ τασδὶ μετὰ σοῦ τὰς μείραχας. 
οἶνος δὲ χῖός ἔστι τιεριλελειμμένος 

᾿ 5)η.)9. 2 Ὧ . ω κ ΄, 

καὶ ταλλ᾽ ἀγαϑά. πρὸς ταῦτα μὴ βραδύνετε, 1110 

καὶ τῶν ϑεατῶν εἴ τις εὔνους τυγχάνει, 

καὶ τῶν χριτῶν εἰ μή τις ἑτέρωσε βλέπει, 
᾿Ὶ -" ΄ ν ,"- 

ἴτω μεϑ' ἡμῶν" ττάντα γὰρ παρέξομεν. 
ΒΛΕΠΥΡΟΣ 

, [4 " - , - 

οὔχουν ἅπασι δῆτα γενναίως ἐρεῖς 
“7 Ὶ2 . ΄ 

καὶ μὴ πιαραλείψεις μηδέν᾽, ἀλλ᾽ ἐλευϑέρως 1145 
χαλεῖς γέροντα μειράχιον τεαιδίσχον; ὡς 

τὸ δεῖτενον αὐτοῖς ἐστὶν ἐσχευασιμιένον 
ἁπαξάττασιν, ἢν ἀπίωσιν οἴχαδε. 
2 κι " »" ; - ἼΣΟΥ ΡΣ ,»» 

ἐγὼ δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον ἤδη ᾿τεείξομαι" 
2 Ἷ Ἀ - ᾿ ,᾿- 

ἔχω δέ τοι χαὶ δᾷδα ταυτηνὶ καλῶς. 1180 
ΧΟΡῸΣ 

τί δῆτα διατρίβεις ἔχων, ἀλλ᾽ οὐχ ἄγεις 
Αὐἱδιομιιαπὶδ υοἱ. }. 19 
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τασδὶ λαβών; ἐν ὅσῳ δὲ χαταβαίνεις, ἐγὼ 
ἐπᾷσομαι μέλος τι μελλοδειχινιχόν. 
σμιχρὸν δ᾽ ὑποϑέσϑαι τοῖς χριταῖσι βούλομιαι, 

11 τοῖς σοφοῖς μὲν τῶν σοφῶν μεμνημένοις χρίνειν ἐμέ, 

τοῖς γελῶσι δ᾽ ἡδέως διὰ τὸ γελᾶν χρίνειν ἐμέ" 
σχεδὸν ἅπαντας οὖν χελεύω δηλαδὴ χρένειν ἐμέ, 
μηδὲ τὸν χλῆρον γενέσϑαι μηδὲν ἡμῖν αἴτιον, 

ὅτι τιροξίληχ᾽ ἀλλ ἅπαντας ταῦτα χρὴ μεμνημένους 
1100 μὴ ᾿σιιορχεῖν ἀλλὰ χρίνειν τοὺς χοροὺς ὀρϑῶς ἀεί, 

μηδὲ ταῖς χαχαῖς ἑταίραις τὸν τρόπον πιροσειχέναι, 

αἱ μιόνον μνήμην ἔχουσι τῶν τελευταίων ἀεί. 

(ὦ ὦ ὥρα δή, 
(ὦ φίλαι γυναῖχες, εἴπερ μέλλομεν τὸ χρῆμα δρᾶν, 

1100 ἐχὶ τὸ δεῖτενον ὑπαποχινεῖν. χρητιχῶς οὖν τὼ πιόδε 
χαὶ σὺ χίνει. 

ΒΛΕΠΥ͂ΡΟΣ 

τοῦτο δρῶ. 
ΧΟΡΟΣ 

Ἀ ν - 

Β χον τοσὸθ σοΨἔΨἔνς 
ἐνονονον͵ λαγαρὰς τοῖν σχελίσχοιν τὸν ῥυϑμόν. 

τάχα γὰρ ἔπεισι λοπαδοτέμαχος σελαχογαλεο- 

χρανιολειιμανοδριμυτοτριμματοσιλφιο- 

1110 πταραομελιτοχαταχεχυμενοχιχλειι- 

χοσσυφοφαττοπερισιτερα- 
λεχερυονοτιτεχεφαλλιοχιγκλουῦιε- 

λειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοτιτερύγων. 
Ν ΝΧ Πρ δὲ ΝΑΟῚ , ᾿ , ΄ ΄, Ξ 

σὺ δὲ ταῦτ᾽ ἀχροασάμενος ταχέως ταχέως λάβε τρύβλιον 
ΟΥ̓ ΄ ἂν ὄ»ὕὔ ΓΝ ΣΡῚ -" 

1118 εἶτα χόνισαι λαβὼν λέχεϑον, ἵν᾿ ἐπιδειπνῆς. 

ἀλλὰ λαιμάττουσί ττου. 
» Ὧλ9. ὯΝ ΤῚΝ 9 , 

αἰρεσϑ' ἄγω, ται ξυαι. 
ν ΄ὔ ΡΝ 2 , 

δειχινήσομεν, εὐοῖ εὐαί, 
ΟΣ τ ς ὙΠ᾿ , ες 

1180 ευᾶέ, ὡς σι γίχῇ 

εὐοῖ εὐοῖ, εὐαὶ εὐαί. 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

ΠΥ ΟΥΣΤΟΣ 

Ὁ Ὰ ΠΟῪ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΟΊΤΑ 

ΚΑΡΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΝῊΡ 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ - ΓΡΑΥ͂Σ 
ΧΟΡΟΣ ΑΤΡΟΙΚΩΝ ΝΕΑΝΙΑΣ 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ ΕΡΜΗΣ 
ΠΕΝΙΑ ΙΕΡΕΥ͂Σ ΔΙΟΣ 
ΓΥΝῊ ΧΡΕ ΜΥΛΟΥ͂ 

ΚΑΡΙΩΝ 
- τ - 2 ᾿ 5 - ν . 
Ὃς ἀργαλέον τερᾶγμ᾽ ἐστὶν ὦ Ζεῦ χαὶ ϑεοὶ 
δοῦλον γενέσϑαι παραφρονοῦντος δεσπότου. 
ὉΝ . . ΄ 3) Ἢ ᾿ ΄ ἡ 2 ᾿ ΄ 
ἣν γὰρ τὰ βέλτισϑ' ὁ ϑεράττιων λέξας τύχῃ, 

δόξῃ δὲ μὴ δρᾶν ταῦτα τῷ χεχτημένῳ, 
΄, 2 ΄ δι ΄ - - 

μετέχειν ἀνάγχη τὸν ϑεράποντα τῶν χαχῶν. 
- Φ' " 2 2- δ᾿ ἊΡ 

τοῦ σώματος γὰρ οὐχ ἐᾷ τὸν χύριον 
- ς ᾽, 2 Νὴ Ν 2 , 

χρατεῖν ὃ δαίμων, ἀλλὰ τὸν ἐωνη μένον. 
κ - ᾿ ν - »ν φι ξ χαὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα. τῷ δὲ λοξίᾳ, 

« « ὦ» , Υ 2 ᾽ 
ὃς ϑεσπιῳδεῖ τρίποδος ἔκ χρυσηλάτου, 

φᾷ ᾽ , ΄ [4 

μέμψιν δικαίαν μέμφομαι ταύτην, τι 
» ᾽Χ . ΄ “ ν 

ἰατρὸς ὧν καὶ μάντις, ὥς φασιν, σοφὸς 
το ἐοοόν).;; , ; , 

μελαγχολῶντ᾽ ἀγιέχεειιμέ μου τὸν δεσπότην, 
[γ᾿ τ « ἦν ΄ ΙΝ (« ’ - - 

ὁστις ἀχολουϑεῖ χατότειν ἀνϑρώτιου τυφλοῦ, 
32 , »" - - ὦ τοὐναντίον δρῶν ἢ) τιροσῆχ᾽ αὐτῷ ποιεῖν. 

Ε δ ὙΥ͂ς » Ὶ "ὦ « ΄ { 
οι γὰρ βλέζοντες τοῖς τυφλοῖς ἡγουμεϑα, 

τ ἮΝ ΟῚ { ἮΝ ᾿ κ᾿ ,» 

οὗτος δ᾽ ἀχολουϑεῖ, κἀμὲ προσβιάζεται, 
Νὰ ΝΣ ΄ ; , ) ᾿ - 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀποχρινόμενος τὸ παράπαν οὐδὲ γρῦ. 
ΕΣ »" » Ὁ} ’ 

ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως σιγήσομαι, 
Ρ}. ;" , [4 ἊΡ» » ὋΦ ( - ᾿ , 

ἣν ἢ φράσῃς ὃ τι τῷδ᾽ ἀχολουϑοῦμέν ποτε 
5. ᾽ 2 η , ""- ᾿ 
ὦ δέσποτ᾽, ἀλλά σοι Ζεαρέξω πραγματα. 

3 ’ ’ ᾽ ’ 

οὐ γάρ μὲ τυπτήσεις στέφανον ἔχοντά γε. 
19." 

91 

1ι0 

90 
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ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
,ὔ “ ὉΧ - ᾽, 

μὰ 4 ἀλλ᾽ ἀφελὼν τὸν στέφανον, ἢν λυπῆς τί με, 
-" γ - 

ἵνα μᾶλλον αλγῇς. 
ΚΑΡΙΩΝ 

λῆρος" οὐ γὰρ παύσομαι 
ΒΝ , ς , πρὶν ἂν φράσης μοι τίς ποτ᾽ ἐστὶν οὑτοσί" 

, ’ ΄ ΄ ᾿κ 

εὔνους γὰρ ὧν σοι πυνϑάνομαι τιάνυ σφόδρα. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

Ἂν 2 ΡῚ ’, Ξ - 2 - ν ὩΣ -" 

αλλ οὐ σὲ χρύψω" τῶν ἑμῶν γὰρ οἰχετῶν 

πιστότατον ἡγοῦμαί σε χαὶ χλετιτίστατον. 
ΑΣΑ ἢ ᾿ ᾿ , τσ 15} τὶ 
ἐγὼ ϑεοσεβὴς χαὶ δίκαιος ὧν ἀνὴρ 
χαχῶς ἔπραττον καὶ πένης ἢν. 

ΚΑΡΙΩΝ 
Ξ55. 7 

οἰδά τοι. 
ΧΡΕΜΥΛΟΣ 

[4 3 , ς , ἜΑ 

ἕτεροι δ᾽ ἑπλούτουν ἱερόσυλοι ῥήτορες 
χαὶ συχοφᾶνται χαὶ πονηροί. 

ΚΆΑΡΙΩΝ 
γείϑομαι. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
΄ 5, Ξ “Ὁ ἐν» Ξ ς . , 

ἐπιερησόμεγος οὖν ὠχόμην ὡς τὸν ϑεόν, 
τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ τοῦ ταλαιτώρου σχεδὸν 
ἤδη νομίζων ἐχτετοξεῦσϑαι βίον, 
τὸν δ᾽ υἱόν, ὅσττερ ὧν μόνος μοι τυγχάνει, 
σιευσόμενος εἰ χρὴ μεταβαλόντα τοὺς τρόπους 

3 τῷ , , εἶναι στανοῦργον, ἄδιχον, ὑγιὲς μηδεέν, 
ὡς τῷ βίῳ τοῦτ᾽ αὐτὸ νομίσας συμφέρειν. 

ΚΑΡΙΩΝ 
, - - 2)η 2 - , τί δῆτα Φοῖβος ἔλαχεν ἐχ τῶν στεμμάτων: 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
, -- ν ς ᾿ Ψ , ΠΝ 

σιεύσει. σαφῶς γὰρ ὃ ϑεὸς εἶχτέ μοι τοδί 
«“ » 

ὅτῳ ξυναντήσαιμι πιρῶτον ἐξιών, 
Ξ ΠΣ ΔΩ ΄ Ν , Ω ,ὔ Ὁ ἈΕΕΡῚΣ ἐχέλευε τούτου μὴ μεϑίεσϑαί μ᾽ ἔτι, 
πείϑειν δ᾽ ἐμαυτῷ ξυναχολουϑεῖν οἴχαδε. 

ΚΑΡΙΩΝ 
καὶ τῷ ξυναντᾷς δῆτα τιρώτῳ; 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
τουτῳί. 

ΚΑΡΙΩΝ 
ἌΣ 2 Σ -Ξ ν Ψ ,΄ - - 

εἶτ οὐ ξυγνιεῖς τὴν ξητίνοιαν τοῦ ϑεοὺῦ 
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φράζοντος ὠ σχαιότατέ σοι σαφέστατα 

ἀσχεῖν τὸν υἱὸν τὸν ἐπιχώριον τρόπον; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

τῳ τοῦυτὸ χριγνεις; 
ΚΑΡΙΩΝ 

δῆλον ὁτιὴ χαὶ τυφλῷ 
» - -“ωΩ9 ς τ ἂς Ὁ: ν ΄ 

γνῶναι δοχεῖ τοῦϑ᾽, ὡς σφόδρ᾽ ἐστὶ σύμφορον 
τὸ μηδὲν ἀσχεῖν ὑγιὲς ἐν τῷ νῦν βίῳ. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
ἜΝ Ὑ" 4 ὦ [- ᾿ 2 “- πὴ 

οὐχ ἐσ πως ὁ χρησμὸς ἕς τοῦτο ῥέπει, 
2 7 τ᾿ “ ΄, -» } » ὅτα.- “- ΄ 

ἀλλ᾽ εἰς ἕτερόν τι μεῖζον. ἣν δ᾽ ἡμῖν φράσῃ 
ὅστις ποτ᾽ ἐστὶν οὑτοσὶ χαὶ τοῦ χάριν 
χαὶ τοῦ δεόμενος ἢλϑε μετὰ νῷν ἐνθαδί, 

΄ Ἢ λ ει - ς μ 

σπυϑοίμεϑ᾽ ἂν τὸν χρησμὸν ἡμῶν ὅ τι νοεῖ. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ἄγε δὴ σὺ πότερον σαυτὸν ὕστις εἶ φράσεις, 
2 , - ΄ Ἀ ν ᾽, 

ἢ τἀπὶ τούτοις δρῶ; λέγειν χρὴ ταχὺ τάνυ. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

2 . ν 7 ὯΕ, ΄ 

ἔγω μὲν οἰμώζειν λέγω σοι. 
ΚΑΡΙΩΝ 

᾿ μανϑάνεις 
«“ 5 

ος φησιν εἶναι; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

σοὶ λέγει τοῦτ᾽, οὐχ ἐμοί" 
σχαιῶς γὰρ αὐτοῦ καὶ χαλεττῶς ἐχπτυνϑάνει. 

΄ 3 » » ΗΝ: ΄ 

ἀλλ᾿ εἴ τι χαίρεις ἀνδρὸς εὐόρχου τρύπτοις, 
ἐμοὶ φράσον. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
χλάειν ἔγωγέ σοι λέγω. 

ΚΆΑΡΙΩΝ 
, » » " } 2 - - 

δέχου τὸν ἄνδρα καὶ τὸν ὄρνιν τοῦ ϑεοῦ. 
ΧΡΕΝΥ͂ΛΟΣ 

᾿ " " ’ ’ ’ 

οὔ τοι μὰ τὴν “ήμητρα χαιρήσεις ἔτι. 
ΚΑΡΙΩΝ 

, ’, 2 , Ψ 3 - Ν - 

εἰ μὴ φράσεις γάρ, ἀπό σ᾽ ὀλῶ χαχὸν χαχῶς. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

- - Ρ] ΄ ες ὙῚ ΕΞ 

ὦ τᾶν ἀπαλλάχϑητον ἄτι ἐμοῦ. 
ΧΡΕΝΥ͂ΛΟΣ 

πώμαλα. 
ΚΑΡΙΩΝ 

᾿ . .«“ , , ) ἌΕ. ᾿ 
χαὶ μὴν ὃ λέγω βέλειστόν ἐστ᾽ ὦ δέσποτα. 
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2 - ν ΡΣ ( ,ὕ ᾽, ἀπολῶ τὸν ἀνϑρωπον χάχιστω τουτονί. 

΄ 2 2 

ἀναϑεὶς γὰρ ἐπὶ κρημνόν τιν᾽ αὐτὸν χαταλιπὼν 
2) 3} [ΠᾺΡ 3) - 2 Δ“ , 

ατίξιμ, ἵν᾿ ἐχεῖϑεν ἐχεραχηλισϑῇ πεσών. 
ΧΡΕΜΝΥ͂ΛΟΣ 

, 2 5: ΄, 

ἀλλ᾽ αἰρε ταχέως. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

μηδαμῶς. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

οὐχουν ἐρεῖς; 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

᾿ ς 3 53.) ὦ 
ἀλλ᾽ ἣν πύϑησϑέ μ᾽ ὅστις εἴκιι᾽, εὖ οἱδ᾽ ὅτι 
χαχόν τί μ᾽ ἐργάσεσϑε χοὺχ ἀφήσετον. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
᾿ Ν « . ς -" 2 ᾽ν » ’ 

γὴ τοὺς ϑεους ἡμεῖς γ΄, ξὰν βούλῃ γε σύ. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

μέϑεσϑέ νύν μου πρῶτον. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ΒΡ ν 

ἣν μεϑίεμεν. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

2 ΄ ΠΣ - Ν ς » ΄, 

ἀχούειον δῆ" δεῖ γὰρ ὡς ἔοιχέ με 
λέγειν ἃ χρύτττειν ἡ τεαρεσχευασμένος. 
ἐγὼ γάρ εἰμι Πλοῦτος. 

ΚΑΡΙΩΝ 
ὦ μιαρώτατε 

9 - « ΄, ΣΟ 9) ᾿ - ΡῚ 

ἀνδρῶν ἁπάντων, εἶτ᾽ ἐσίγας Πλοῦτος ὧν; 
ΧΡΕΜΥΛΟῸΣ 

- [4 , 

σὺ Πλοῦτος, οὕτως ἀϑλίως διαχείμενος; 

ὦ Φοῖβ᾽ Ἄπολλον καὶ ϑεοὶ καὶ δαίμονες 
χαὶ Ζεῦ, τί φής; ἐχεῖνος ὄντως εἶ σύ; 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
γαί. 

με ΧΡΕΝΥ͂ΛΟΣ 
2 - ΄ 

ἐχεῖνος αὐτός; 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

αὐτότατος. 
ΧΡΕΝΥΔΟΣ ᾿ Ἶ 

σοϑεν οὐν φρασον 
αὐχμῶν βαδίζεις; 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ Ξ 
2 - ΄ 2 

ἐχ Πατροχλέους ἔρχομαι, 
.« ον ΄ σὴς “ ϑαν 

ὡς οὐχ ἐλούσατ᾽ ἐξ ὅτουττερ ἐγένετο. 
ΧΡΕΜΥΛΟΣ 

τουτὶ δὲ τὸ χαχὸν ττὥς ἔπαϑες; χάτειπέ μοι. 
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ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
ὃ Ζεύς με ταῦτ᾽ ἔδρασεν ἀνϑρώποις φϑονῶν. 
ἐγὼ γὰρ ὧν μειράχιον ἠτεείλησ᾽ ὕτι 
ὡς τοὺς διχαίους χαὶ σοφοὺς χαὶ κοσμίους 

μόνους βαδιοίμην" ὃ δέ μ᾽ ἐποίησεν τυφλόν, 90 
ἵνα μὴ διαγιγνώσχοιμι τούτων μηδένα. 
οὕτως ἐχεῖνος τοῖσι χρηστοῖσι φϑονγεῖ. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
χαὶ μὴν διὰ τοὺς χρηστούς γε τιμᾶται μόνους 
χαὶ τοὺς διχαίους. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
ὁμολογῶ σοι. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ ἤωδον ἐν ἢ 

φέρε τί οὖν; 
εἰ πτάλιν ἀναβλέψειας ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ, 9ὅ 
φεύγοις ἂν ἤδη τοὺς πονηρούς; 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ ΠΡ, 

»ἀδλνυ νοοῖ ἐἘΙα φοῖμες 
ὡς τοὺς διχαίους δ᾽ ἂν βαδίζοις; 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ τοις. 
χεάνυ μὲν οὐν" 

γολλοῦ γὰρ αὐτοὺς οὐχ ἑόραχ᾽ ἐγὼ χρόνου. 
ΧΡΕΝΥ͂ΛΟΣ 

-»" , 2 ΄ ν Ὶ ᾿ ς , 

χαὶ ϑαῦμά γ᾽ οὐδέν" οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ ὃ βλέστων. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

ΕΣ ΄ - » ν "δ Ἔν να - 
ἄφετόν με νῦν. ἴστον γὰρ ἤδη τἀπ᾽ ἐμοῦ. 100 

ΧΡΕΜΥΛΟΣ 
. ,2) ᾿ - - -ὔ , 

μὰ “4 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἑξόμεσϑά σου. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

2 2 ΄ « ,"» ᾽, 

οὐχ ἡγόρευον τε παρέξειν ττραγματὰ 
2 , 

ἑμελλέτην μοι; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

χαὶ σύ γ᾽ ἀντιβολῶ πιϑοῦ, 
χαὶ μὴ μ᾽ ἀπολίπῃς" οὐ γὰρ εὑρήσεις ἐμοῦ 
ζητῶν ἔτ᾽ ἄνδρα τοὺς τρόπους βελτίονα. 10 
μὰ τὸν “(᾿ οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλος τιλὴν ἐγώ. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
ταυτὶ λέγουσι στάντες" ἡνίκ᾽ ἂν δέ μου 
τύχωσ᾽ ἀληϑῶς χαὶ γένωνται πλούσιοι, 
ἀτεχνῶς ὑπερβάλλουσι τῇ μοχϑηρίᾳ. 
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ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
» Ἀ « γ Ν Ψ) 2 ’ , 

ἔχει μὲν οὕτως, εἰσὶ δ᾽ οὐ τιάντες χαχοί. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

᾿ , 2 ΗΟ , 

μὰ 4 ἀλλ᾽ ἁπαξάπταντες. 
ΚΑΡΙΩΝ 

οἰμώξει μαχρά. 
ΧΡΕΜΝΥΛΟΣ 

ν 2 ς ΡΣ ῦΝ- “ 2. ἸΕ - Βλ] , σοὶ δ᾽ ὡς ἂν εἰδῆς ὅσα σπταρ᾽ ἡμῖν ἢν μένῃς 
γενήσετ᾽ ἀγαϑά, πρόσεχε τὸν νοῦν ἵνα πύϑῃ. 
οἶμαι γὰρ οἶμαι, σὺν ϑεῷ δ᾽ εἰρήσεται, 
ταύτης ἀπαλλάξειν σε τῆς ὀρϑαλμίας 
βλέψαι ποιήσας. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
μηδαμῶς τοῦτ᾽ ἐργάσῃ. 

οὐ βούλομαι γὰρ πάλιν ἀναβλέψαι. 
ΧΡΕΜΥΔΟΣ ; 

τι Φῇ9; 
ΚΑΡΙΩΝ 

. τ ΄ὔ , ΄ 

ἄνϑρωπος οὗτός ἐστιν ἄϑλιος φύσει. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

ς ν δὴ 3 ἌΔ, ᾿ ΄,  Σ ΡΟ ΣΝ ᾿ 
ὃ Ζεὺς μὲν οὖν οἶδ᾽ ὡς τὰ τούτων μῶρ᾽ ἔμ᾽ εἰ 

, Φ Ἂχ 2 ΄ 

συϑοιτ ἂν ξπιτρίιμειξ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 

“ .2 2 - “ 

νῦν δ᾽ οὐ τοῦτο δρᾷ, 
“ , - -ν -» ᾿ 

ὁστις σὲ προσπταίοντα περινοστεῖν ἐᾷ; 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

2 5.19. 3 τ τς 2 - , 
οὐχ οἶδ᾽" ἐγὼ δ᾽ ἐχεῖνον ὁρρωδῶ πάνυ. 

ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 
, 51 ΄ ν ΄ 
ἄληϑες ὦ δειλότατε τεάντων δαιμόνων; 

οἴει γὰρ εἶναι τὴν “ιὸς τυραννίδα 
2.» 

καὶ τοὺς χεραυνοὺς ἀξίους τριωβόλου, 
ΔῈΝ 2 » Ν ᾽ν Ν ΄ 

ἐὰν ἀναβλέψῃς σὺ χἂν σμιχρὸν χρόνον; 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

ΞῚ Χ Ψ ΕῚ ν -- 2 
ἃ μὴ λέγ᾽ ὦ πονηρὲ ταῦτ΄. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
δ τ! 

ἔχ ἡσυχος. 
ἐγὼ γὰρ ἀποδείξω σε τοῦ Διὸς τιολὺ 
μεῖζον δυνάμενον. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
2 Ἀ ΄ 

ἐμὲ σὺ; 
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ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
ΝΣ ν 2 Ξ, 

νὴ τὸν οὐρανόν. 
} ΄ὔ Ἁ γ᾽ αν ΓΑ - .) - » 

αὐτίχα γὰρ ἄρχει διὰ τί ὃ Ζεὺς τῶν ϑεῶν; 180 
ΚΑΡΙΩΝ 

ν ΄ - ΄ 2 γ -" 

διὰ τἀργύριον" πλεῖστον γάρ ἐστ᾽ αὐτῷ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

(ξθε 
΄ 3: ς ΄ 2 , 2 - - ΩΡ 

τίς οὐν ὁ παρέχων ἔστιν αὑτῷ τουϑ; 

ΚΑΡΙΩΝ 
ξεν ὁδί. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
΄, 2 - » Ὁ 2 . , 

ϑύουσι δ᾽ αὐτῷ διὰ τίν᾽; οὐ διὰ τουτονί; 
ΚΑΡΙΩΝ 

ν " ,2 ΡΣ ἢ ἐξ ᾽ 

χαὶ νὴ 41 εὐχονταί γε πλουτεῖν ἀντιχρυς. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ΒΩ “92. ᾿ 2 ΝΥ Ἢ , - 

οὔχουν δ᾽ ἐστὶν αἴτιος χαὶ ῥᾳδίως 18 
'  ὩΡ γ ΄ - 2 

παύσει ἂν, εἰ βούλοιτο, ταῦϑ'; 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
ς " , ΄, 

ὁτιὴ τί δή; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

“ Ὄπ ὦ Το: ,ὔ ΡῚ ὔ »' 

ὅτι οὐδ᾽ ἂν εἷς ϑύσειεν ἀνθρώπων ἔτι, 
2 - 2 ς ΚῚ , 2 2) , 2 2 , 

οὐ βοῦν ἄν, οὐχὶ ψαιστόν, οὐχ ἄλλ᾽ οὐδεέν, 
μὴ βουλομένου σοῦ. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
σῶς; 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
.“ 2 ΕῚΣ 232 ὦ 

ὄπς; οὐχ ἑσϑ πὼς 

ὠνήσεται δήπουϑεν, ἢν σὺ μὴ τταρὼν "140 
: ΟΣ -" 2 ΄ «“ - ᾿ 

αὐτὸς διδῷς τἀργύριον" ὥστε τοῦ “Διὸς 

τὴν δύναμιν, ἢν λυττῇ τι, καταλύσεις μόνος. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

τέ λέγεις; δι᾿ ἐμὲ ϑύουσιν αὐτῷ; 
ΧΡΕΜΥΛΟΣ ἢ 

φήμ᾽ ἐγώ. 
᾿ Μ ,2) 2 ΡΨ Ἁ " Ὁ». 

καὶ νὴ 4{ εἴ τέ γ᾽ ἔστι λαμπρὸν χαὶ καλὸν 
ΒᾺ , 3 , ν ᾿ 

ἢ χάριεν ἀνϑρώποισι, διὰ σὲ γίγνεται. 14ὅ 
, » ΗΞ ᾿ ἣν ἊΣ , 

ἅπταντα τῷ τιλουτεῖν γάρ ἐσϑ'᾽ ὑπήχοα. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ἔγωγέ τοι διὰ μιχρὸν ἀργυρίδιον 
δοῦλος γεγένημαι, διὰ τὸ μὴ πλουτεῖν ἴσως. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
χαὶ τάς γ᾽ ἑταίρας φασὶ τὰς χορινϑίέας, 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
[4 ΜΝ , ᾿, - » ,ὔ 

ὅταν μὲν αὑτάς τις πένης πειρῶν τύχῃ, 
οὐδὲ προσέχειν τὸν νοῦν, ἐὰν δὲ πλούσιος, 

Ν Ν τ’ - ᾿, 

τὸν πρωχτὸν αὐτὰς εὐϑὺς ὡς τοῦτον τρέπειν. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ἈΝ ΄ - 4 ΞῚ Ἀ - - 

χαὶ τούς γε παῖδάς φασι ταὐτὸ τοῦτο δρᾶν 
» - Ν ἐν , , οὐ τῶν ἐραστῶν ἀλλὰ τἀργυρίου χάριν. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
2 ἢ ξ Ξ ΄, γλ} Ν Ν .: ᾽ ἃ 2 Ἀ 

οὗ τούς γε χρηστούς, ἀλλὰ τοὺς πόρνους᾽ ἕπεὶ 
-“ 2 2 ͵ , αἰτοῦσιν οὐχ ἀργύριον οἱ χρηστοί. 

ΚΑΡΙΩΝ 
», ἘΦ ὁ 

τί δαί; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

«νι Ἀ “ 2 ΄ « ῪΝ ΄ ᾿ 

ὁ μὲν ἵπστον ἀγαϑον, ὁ δὲ χύνας ϑηρευτιχούς. 

ΚΑΡΙΩΝ 
΄, 2 - 

αἰσχυνόμενοι γὰρ ἀργύριον αἰτεῖν ἴσως 
7} ΄ ΄ ΄ὔ 

ὀνόματι πιεριττέττουσι τὴν μοχϑηρίαν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

᾿ ΜῊ Ξ ΝΠ ἢ ν ᾿ , 
τέχναι δὲ πᾶσαι διὰ σὲ καὶ σοφίσματα 
Ξ “- ΞΕ ἐγ ΄ , Φ 2 ς , 

ἐν τοῖσιν ἀανϑρωποισίν ξσϑ' ηυρημένα. 

ὃ μὲν γὰρ αὐτῶν σχυτοτομεῖ χαϑήμενος. 
ΚΑΡΙΩΝ 

πῇ δὲ ν Υ; Ἴ [ δὲ Ἀ , 
ἕτερος δὲ χαλχεύει τις, ὃ δὲ τεχταίνεται. 

ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 
«" Ἀ - ᾿ ΔΝ - Ψ, 

ὁ δὲ χρυσοχοεῖ γε χρυσίον π᾿ταρὰ σοῦ λαβών. 
ΚΑΡΙΩΝ 

« Υ -- ΓΡΊα - ὃ δὲ λωποδυτεῖ γε νὴ “ί᾽, ὃ δὲ τοιχωρυχεῖ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 

« ν᾽ » 2 

ὁ δὲ γναφεύει γ΄. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ὃ δέ γε πλύνει χῴδια. 
ΟΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

τ" Ἂ - 

ὁ δὲ βυρσοδειμεῖ γ΄. 
ΚΑΡΙΩΝ 
.« , - “ 

ὃ δέ γε σπτωλεῖ χρόμμυα. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

[6 Δ τς ΄ δι Ἁ , 7, ὁ δ᾽ ἁλοὺς γε μοιχὸς διὰ σέ που παρατίλλεται. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ : 

οἴμοι τάλας ταυτί μ᾽ ἐλάνϑανεν πάλαι. 
ΚΑΡΙΩΝ 

, ΝᾺ Ἁ Ἄς Ἦν ὙΒΙΔῚ - -" 

μέγας δὲ βασιλεὺς οὐχὶ διὰ τοῦτον χομᾷ; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

γ η , 7 2, Ἃ ν. Ἅ - ΄ὔ 

ἐχχλησία δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον γίγνεται; 



ΠΑΘΟΥΤΨΘΙΣ 

ΚΑΡΙΩΝ 
τί δέ; τὰς τριήρεις οὐ σὺ πληροῖς; εἰπέ μοι. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
τὸ δ᾽ ἐν Κορίνϑῳ ξενιχὸν οὐχ οὗτος τρέφει; 

ΚΑΡΙΩΝ 
ὁ Πάιμιφιλος δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον χλαύσεται; 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
ὃ βελονοτιώλης δ᾽ οὐχὶ μετὰ τοῦ Παμφίλου; 

ΚΑΡΙΩΝ 
ἰγύρριος δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον στέρδεται; 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
Φιλέψιος δ᾽ οὐχ ἕνεχα σοῦ μύϑους λέγει; 

ΚΑΡΙΩΝ 
ἡ ξυμμαχία δ᾽ οὐ διὰ σὲ τοῖς Αἰγυτττίοις; 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
ἐρᾷ δὲ Ναὶϊς οὐ διὰ σὲ Φιλωνίδου; 

ΚΑΡΙΩΝ 
ὃ Τιμοϑέου δὲ τεύργος 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
ἐμπέσοι γέ σοι. 

» Ἃ, ΄ 2 ἌΝ Ἂς Ἀν " ᾽, ΄ 

τὰ δὲ πράγματ᾽ οὐχὶ διὰ σὲ πάντα τιράττεται: 
μονώτατος γὰρ εἶ σὺ πάντων αἴτιος 

ν - - - 2 - Ξν ἢ - Ὑ4. 
χαὶ τῶν χαχῶν χαὶ τῶν ἀγαϑῶν, εὖ ἴσϑ' στι. 

ΚΑΡΙΩΝ 
- - Ἧ 5: ΄ ’ 

χρατοῦσι γοῦν χὰν τοῖς ττολέμοις ἑχάστοτε, 
2 ξ ὉΧ τς ΄, ΄ 

ἐφ᾽ οἷς ἂν οὗτος ἐπιχαϑέζηται μόνον. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

2 λ - » » μρδ’, Ρ} - 

ἔγω τοσαῦτα δυνατός εἰμι εἷς ὧν ποιεῖν; 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

χαὶ ναὶ μὰ 4Ζία τούτων γε ττολλῷ τιλείονα" 
ὥστ᾽ οὐδὲ μεστὸς σοῦ γέγον᾽ οὐδεὶς ττώποτε. 
τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐστὶ πιάντων ᾽τλησμογή " 
ἔρωτος 

τ ΚΑΡΙΩΝ 
ἄρτων 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
μουσιχὴς 

ΚΑΡΙΩΝ 
τραγημάτων 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
τιμῆς 

299 
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ΚΑΡΙΩΝ 
“ 

γυλαχούντων 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

᾿] ’, 

ἀνδραγαϑίας 

ΚΑΡΙΩΝ 
᾽ , 

ἰσχάδων 
ΧΡΕΝΥ͂ΛΟΣ 

φιλοτιμίας 
ΚΑΡΙΩΝ 

μάζης 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

στρατηγίας 

ΚΑΡΙΩΝ 
φαχῆς. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
- »Φ , 2 ἀρ οον Ν 2 ΄ 

σοῦ δ᾽ ἐγένετ᾽ οὐδεὶς μεστὸς οὐ δεττώτστοτε. 

ἀλλ᾽ ἣν τάλαντά τις λά χαίδε: 'λ ἢ ἱ τς λάβῃ τριαχαίοεχα, 

ι9ῦ χολὺ μᾶλλον ἐπιϑυμιεῖ λαβεῖν ἑχκαίδεχα" 
χἂν ταῦτ᾽ ἀνύσηται, τετταράχοντα βούλεται, 
2 » 3 Ἁ , ἢ φησιν οὐ βιωτὸν εἶναι τὸν βίον. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
εὖ τοι λέγειν ἔμοιγε φαίνεσϑον πάνυ" 
γλὴν ἕν μόνον δέδοικα. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
φράζε τοῦ πέρι; 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
200 ὅπως ἐγὼ τὴν δύναμιν ἣν ὑμεῖς φατε 

ἔχειν με, ταύτης δεσπότης γενήσομαι. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

κι κ 2 ὉΦ' ἣν ν ’, ΄ «ς 

γὴ τὸν “1 αλλὰ καὶ λέγουσι πάντες ὡς 
΄ ΄ ἢ. [Ὁ » 

δειλότατόν ἐσϑ' ὃ πλοῦτος. 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

«“ Β] 2 ΄ 

ἡχιστ᾽, ἀλλά μὲ 
΄ , 2 3. ᾿ , 

τοιχωρύχος τις διέβαλ᾽. ἑἐσδὺς γάρ ποτὲ 
2 5 κι Ἢ ): Ἂν 

206 οὐχ εἶχεν ἐς τὴν οἰχίαν οὐδὲν λαβεῖν, 
ς Χ « Ψ, , 

εὑρὼν ἀτταξάτταντα χαταχεχλῃμένα" 
ἜΤΟΣ 2 ΄ , , , 

εἶτ᾽ ὠνόμασέ μου τὴν πρόνοιαν δειλίαν. 
ΧΡΕΜΥΛΟΣ 

μή νυν μελέτω σοι μηδέν" ὡς ἐὰν γένῃ. 

ἀνὴρ πρόϑυμος αὐτὸς ἐς τὰ πράγματα, 
, 3. 9 "ξ 2 5) - αὐ ὰν 

210 βλέποντ᾽ ἀττοδείξω σ᾽ ὀξύτερον τοῦ “1υγχέως. 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 901 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

- 1 ΄ - - . ν » 

γεῶς οὖν δυνήσει τοῦτο δρᾶν σὺ ϑνητὸς ὧν; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ἔχω τιν᾽ ἀγαϑὴν ἐλπίδ᾽ ἐξ ὧν εἶπέ μοι 
ὃ Φοῖβος αὐτὸς πυϑιχὴν σείσας δάφνην. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
χἀχεῖνος οὖν σύνοιδε ταῦτα; 

ΧΡΕΜΝΥ͂ΔΟΣ ἊΝ 
φήμ᾽ ἐγώ. 

; ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
ὁρᾶτε. 

ΧΡΕΝΥ͂ΛΟΣ 
μὴ φρόντιζε μηδὲν ὠγαϑέ. 

ΟῚ χ ᾿ ᾽ αι ΣΝ 3. ὉΝ » » Ν᾿ “«ὖ ἐγὼ γάρ, εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑι, κἂν χρῇ μ᾽ ἀποϑανεῖν, 
ν , - 

αὐτὸς διατιράξω ταῦτα. 
ΚΑΡΙΩΝ 

δ} η 5 ᾽ ΄ 

κἂν βουλῃ γ᾽, ἐγω. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

Ν 2. »» » - ΄ 

πολλοὶ δ᾽ ἕσονται χάτεροι νῷν ξύμμαχοι, 
ει , 3 ΞΨ 
ὅσοις διχαίοις οὖσιν οὐχ ἣν ἄλφιτα. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
σπιαπαῖ πονηρούς γ᾽ εἶσπτας ἡμῖν συμμάχους. 

ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 
2 5 ΄ χν 2 - 5 

οὐχ ἣν γε πλουτήσωσιν ἐξ ἀρχῆς ττάλιν. 
ἀλλ᾽ ἴϑι σὺ μὲν ταχέως δραμών 

ΚΑΡΙΩΝ 
τί δρῶ; λέγε. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
Ν , , ς , ΡΣ 

τοὺς ξυγγεώργους χάλεσον, εὑρήσεις δ᾽ ἴσως 
- ᾿] - Ν ΄ 

ἐν τοῖς ἀγροῖς αὐτοὺς ταλαιπωρουμένους, 
[4 , Ἁ Ν 

ὅπως ἂν ἴσον ἕκαστος ἐνταυϑὲ σεαρὼν 

ἡμῖν μετάσχῃ τοῦδε τοῦ πλούτου μέρος. 
ΚΑΡΙΩΝ 

χαὶ δὴ βαδίζω:" τουτοδὶ τὸ χρεάδιον 
- », Ω 7 ) Ἷ , 

τῶν ἔνδοϑέν τις εἰσενεγχάτω λαβών. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
δχδτὰ , ἘΣ Υ ΔῈ, τ Μ. 0) , 
ἐμοὶ μελήσει τοῦτό γ᾽" ἀλλ᾽ ἀνύσας τρέχε. 

σὺ δ᾽ ὦ χράτιστε Πλοῦτε τιάντων δαιμόνων 
2 ἌΝ - -Ὡ-- 9 » ω). ἰν ν Εν. εἴσω μετ᾽ ἐμοῦ δεῦρ᾽ εἴσιϑ᾽" ἡ γὰρ οἰχία 
« 3 ᾿ ὥ , , 

αὕτη ᾽στὶν ἣν δεῖ χρημάτων σὲ τήμερον 
μεστὴν ττοιῆσαι χαὶ διχαίως χἀδίχως. 

220 
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ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
)»ήηλῶ ΝΜ Η͂ ΕἾ ν" κι ᾿ " 

ἀλλ᾿ ἄχϑομαι μὲν εἰσιὼν νὴ τοὺς ϑεοὺς 
εἰς οἰχίαν ἑχάστοτ᾽ ἀλλοτρίαν ττάγυ" 
2 ων ᾿ )ὰδς νἢ όσον ἐπ τυ ΕσΕ9 ΄ 
ἄγαϑον γὰρ ἀπέλαυσ᾽ οὐδὲν αὐτοῦ πώποτε. 
ἽΝ ̓ δ ,᾿,Αα ᾿ κ: - ς ὃ " Β ᾿ 3 λϑ 5 “ ἣν μὲν γὰρ ὡς φειδωλὸν εἰσελϑὼν τύχω. 

2 Ἁ ΄ “-ν ν - - ΄ 

εὐθὺς χατώρυξέν με χατὰ τῆς γῆς χάτω" 
» ἜΞΕ ν ΡΣ ΄ 

χαν τις προσέλϑῃ χρηστὸς ἄνϑρωπος φίλος 
- - Εν » 2 ΄ 

αἰτῶν λαβεῖν τι σμιχρὸν ἀργυρίδιον, 
ττα ΄ 2 - Φ' 

ἔξαρνός ἐστι μηδ᾽ ἰδεῖν με πώποτε. 
ἢν δ᾽ ὡς λὴγ᾽ ἄνϑ " εἰσελϑὼν τύχω "Ἢ ς παραπλὴγ ἀἄνϑρωπον εἰσελϑὼν τύχω. 
σπόρναισι χαὶ κύβοισε παραβεβλημένος 

» ΄ -᾿᾽ -»" 2 - ΄ 

γυμνὸς ϑύραξζ ἐξέπεσον ἐν ἀχαρεῖ χρόνου. 
ΧΡΕΜΥΔΟΣ 

΄ » 2 2 ΄ ΄ 

μετρίου γὰρ ἀνδρὸς οὖχ ἐπέτυχες τεώποτε. 
ν ΄ τι , ᾽ Ψ ον 

ἐγὼ δὲ τούτου τοῦ τρόπου πώς εἰμ᾽ ἀεέ, 
΄ ν ΄ 2 Ἄ : ΒΒΟῚ 

χαίρω τε γὰρ φειδόμενος ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ 
᾽ ἡ 2 2 Ἵ “ὦ ς Δι} ᾿΄ ᾿΄ 

πάλιν τ΄ ἀναλῶν, ἡνίχ᾽ ἂν τούτου δέη. 
25.592 ΄ «ς ὦ 7ηὴ 

ἀλλ᾽ εἰσίωμεν, ὡς ἰδεῖν σε βούλομαι 
χαὶ τὴν γυναῖχα χαὶ τὸν υἱὸν τὸν μόνον, 
ι ιν ΓἈΤΣΞ ,- ᾿ ΄ 

ὃν ἐγὼ φιλῶ μάλιστα μετὰ σέ. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
σπείϑομαι. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
σι Δ αν ε ᾿Ξ ἐν ΔῈΝ Ἁ Ὑ} 9Γ λέ -: 

τί γὰρ ἄν τις οὐχὶ πρὸς σὲ τἀληϑῆ λέγοι; 
ΚΑΡΙῸΝ 

ΕΥ͂ “»κσν κ - ΄ τς ᾿ ’ 

ὦ πολλὰ δὴ τῷ δεσπότῃ ταὐτὸν ϑύμον φαγόντες. 
ἄνδρες φίλοι καὶ δγηιιόται καὶ τοῦ πονεῖν ἐρασταί, 
ἀν εν α πα "δ49᾽. ει δ᾽ πα ΩΣ τ πς ἴτ᾽ ἐγκονεῖτε σπεύδεϑ'᾽, ὡς ὃ χαιρὸς οὐχὶ μέλλειν, 
25.329 »» : Ὶ ἘΠ τότ - 2 - ξ Ξ ΄ ΡΣ ΄ 
ἀλλ ἔστ᾽ ἐπ᾽ αὑτῆς τῆς ἀχιῆς, ἢ δεῖ παρόνε ἀμύνειν. 

ΧΟΡῸΣ 
2 ς - ς ΄ ς - ᾽η ΄ 

οὐχοῦν ὁρᾷς ὁρμωμένους ἡμᾶς τεάλαι προϑύμως. 
ς ΄ γ -' ᾿ , ΡΩ 

ὡς εἰχός ἔστιν ἀσϑενεῖς γέροντας ὄντας ἢδη; 
Ἃ : Ὁ ΞΕ , ΜΝ - ᾿ 

σὺ ὃ᾽ ἀξιοῖς ἴσως ιιε ϑεῖν, πρὶν ταῦτα χαὶ φράσαι μοι 
« ᾿ ΄ ς Ι ᾿ - 

ὅτου χάριν μ᾽ ὃ δεσπότης ὃ σὸς κέχληχε δεῦρο. 
ΚΑΡΙῸΝ 

ΡᾺ ΄ ΄ “᾿’ ν 2 »π 2 2 » 
οὔχουν πάλαι δήπον λέγω; σὺ δ᾽ αὐτὸς οὐχ ἀκούεις. 
ς ΄ ΄ ς - -ς ᾿ ΄“ 

ὃ δεσπότης γάρ φησιν ὑμᾶς ἡδέως ἅπαντας 
ψυχροῦ βίου καὶ δυσχόλοιυ, ζήσειν ἀπαλλαγέντας. 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 803 
ΧΟΡῸΣ 

΄ ΄ , - - ι Σοὶ 

ἔστιν δὲ δὴ τί χαὶ πόϑεν τὸ πρᾶγμα τοῦϑ'᾽ φησιν; 
ΚΑΡΙΩΝ 

᾿Ξ - δ΄͵ 2 ΞΝ " 

ἔχων ἀφῖχται δεῦρο πρεσβύτην τιν᾽ ὦ πονηροὶ 9θὃ 
δυπῶντα χυφὸν ἄϑλιον ῥυσὸν μαδῶντα νωδόν" 
οἶμαι δὲ νὴ τὸν οὐρανὸν καὶ ᾿Ξνωλὸν αὐτὸν εἶναι. 

ΧΟΡΟΣ 
(ὦ χρυσὸν ἀγγείλας ἐπῶν πῶς φής; πάλιν φράσον μοι. 
δηλοῖς γὰρ αὐτὸν σωρὸν ἥχειν χρημάτων ἔχοντα. 

ΚΆΑΡΙΟΧΝ 
- Ξ - : 2 ΄ 

τρεσβυτικῶν μὲν οὖν χαχῶν ἔγω;᾽ ἔχοντα σωρόν. 2τὸ 
ΧΟΡῸΣ 

ἐς 2 - ΄, ε ὅπ. Ἄ, χϑι η - μῶν ἀξιοῖς φενακίσας μ΄ ἔπειτ᾽ ἀτταλλαγῆναι 
»., - - ΄, , 

ἀζήμιος, καὶ ταῦτ᾽ ἐμοῦ βαχτηρίαν ἔχοντος; 
ΚΆΑΡΙΩΝ 

΄ ᾿ ξ , - Ἁ 

σπιάντως γὰρ ἄνϑρωπον φύσει τοιοῦτον ἐς τὰ ττάντα 
δὲ Ἔσο Σ᾽ τς 7 «κ«ὰ »ν Ξ τον Ξ εν 
ἡγεῖσϑέ μ΄ εἰναι χουδὲν ἀν νομίζεϑ' ὑγιὲς εἰχτεῖν; 

ΧΟΡῸΣ 
ς ν ς ΄ [Ἶ - ΄, - ὡς σεμνὸς οὐ είτεριπτος" αἱ χνῆμαι δέ σου βοῶσιν 

2 δὴ ΄ ,᾿ Ὶ μ" ΄ - 

ἰοὺ ἰού, τὰς χοίνικας χαὶ τὰς πέδας ποϑοῦσαι. 
; ΚΑΡΙΩΝ 

2 - - ᾿ . . , - 
ἕν τῇ σορῷ νυνὶ λαχὸν τὸ γράμμα σου διχάζειν. 

β᾿ 7) 2 ᾿ .-ὕ. ὅ , 2 μὴ ,᾿, 

σὺ δ᾽ οὐ βαδίζεις, ὃ δὲ Χάρων τὸ ξύμβολον δίδωσιν. 
ΧΟΡῸΣ 

ὃ , ς ΄, 3 ΄ ΄ ΄ 

ιαρραγείης, ὡς μόϑων εἶ χαὶ φύσει κόβαλος. 
-“ τ , ᾽, ν , ΄ - 

οστις φεναχίζεις, φράσαι δ᾽ οὔπω τέτληχας ἡμῖν, 980 
᾿ μ᾽ Ἁ ’ ἣν Υ͂ ..-» ’; 

οἱ πολλὰ μοχϑήσαντες οὐχ οὔσης σχολῆς προϑύμως 
ὃ χΞ 3. 394 Δ “Ὁ α΄’ ς᾽" ιὸ - ι 

εῦρ ἤλθομεν, ττολλῶν ϑύμων ῥίζας διεχπτερῶντες. 
ΚΑΡΙΩΝ 

3959 2 ρῶν ἊΝ ΄ Χ - - ν ΕΣ “ 

ἄλλ οὐκέτ᾽ ἂν χρύψαιμι. τὸν Πλοῦτον γὰρ ὠνδρες ἤχει 
γ ς ΄ - ᾿ , 

ἄγων ὃ δεσπότης, ὃς ὑμᾶς τιλουσίους ποιήσει. 

ΧΟΡῸΣ 
» ν , , - « Σ 

ὄντως γὰρ ἔστι τιλουσίοις ἡμῖν ἅπασιν εἶναι; 
ΚΑΡΙΩΝ 

ν εἶ ν “, νον" ᾽ ΕΥ̓ ᾿ , 

νὴ τοὺς ϑεοὺς Μίδαις μὲν οὖν, ἢν ὠτ᾽ ὄνου λάβητε. 

ΧΟΡῸΣ 
« «“ ν" ᾿ Ἵ ἡ - 

ὡς ἥδομαι χαὶ τέρπομαι καὶ βούλομαι χορεῦσαι 
ς Ψ - » ᾿ »Ἣἤ ᾿ ἥν 5 - 

ὑφ᾽ ἡδονῆς, εἴπερ λέγεις ὄντως σὺ ταῦτ᾽ ἀληϑῆῇ. 

τῷ “.“Ὶ σι 

τῷ ΩΡ ́ι 

«“ χὰ , ΕὟμτΙ Ω Ε 
ὅτου χάρι» μ᾽ ὁ δεσπύτης ὁ σὸς κέκληκε δεῦρο. 981 
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ΚΑΡΙΩΝ 
Υ Ν 

χαὶ μὴν ἐγὼ βουλήσομαι ϑρεττανελὸ τὸν χύχλωπα 
μιμούμενος καὶ τοῖν ποδοῖν ὡδὲ τταρενσαλεύων 
ΠΕ τ ΑΥ̓ΛΌΣ Ἑ , { 3. - 
ὑμᾶς ἄγειν. ἀλλ᾽ εἶα τέχεα ϑαμίν᾽ ἐπαναβοῶντες 
βληχώμενοί τὲ πτροβατίων 

αἰγῶν τὲ χιναβρώντων μέλη 
ἌΙν γὰν υ , ΄ Υ τ 

ξγγεσϑ' ἀπεψωλημένοι" τράγοι δ᾽ ἀχρατιεῖσϑε. 
ΧΟΡῸΣ 

ς - Υ Ν 

ἡμεῖς δέ γε ζητήσομεν ϑρεττανελὸ τὸν χύχλωπτα 
ἐφ - Υ, 

βληχώμενοι, σὲ τουτονὶ πινῶντα χαταλαβόντες, 

πήραν ἔχοντα λάχανά τ᾽ ἄγρια δροσερά, χραικταλῶντα 

ἡγούμενον τοῖς τιροβατίοις, 
γ» “ κα ῶ΄’ εἰχῇ δὲ χαταδαρϑόντα ττου 

μέγαν λαβόντες ἡμμένον σφηνίσχον ἐχευφλῶσαι. 

ΚΑΡΙΩΝ 
ἐγὼ δὲ τὴν Κίρχην γὲ τὴν τὰ φάρμαχ᾽ ἀναχυχῶσαν, 
«“ , ς , - ,ΝὍΝ . 5 - , 
ἢ τοὺς ἑταίρους τοῦ Φιλωνίδου ποτ᾽ ἐν Κορίνϑῳ 

2} ΄ 

ἔχιεισεν ὡς ὄντας χάπρους 
᾿ τς , 2 Υ , ΡΞ 

μεμαγμένον σχῶρ ἐσϑίειν, αὐτὴ δ᾽ ἔματτεν αὑτοῖς, 
μιμήσομαι πάντας τρόπους" 
[ Ξ ἊΝ ΝΞ ς κ 

ὑμεῖς δὲ γρυλίζοντες ὑπὸ φιληδίας 

ἕχεσϑε μητρὶ χοῖροι. 

ΧΟΡῸΣ 
-» ’ Χ ΤᾺ 39 -» 

οὐχοῦν σε τὴν Κίρχην γε τὴν τὰ φάρμιαχ᾽ ἀναχυκῶσαν 
χαὶ μαγγανεύουσαν μολύνουσάν τὲ τοὺς ἑταίρους 

΄ ξι , , 

λαβόντες ὑπὸ φιληδίας 
ν , ΄ - , Ν 

τὸν “αρτίου μιμούμενοι ᾽χ τῶν ὄρχεων χρεμῶμεν, 
΄ὔ ’, 2 «“ ᾽ὔ 

μινϑωσομέν ϑ' ὥσπερ τράγου 
ι τ- ν 3 ς , Ξε Ἐπ 

τὴν ῥῖνα᾽ σὺ δ᾽ Τρίστυλλος ὑττοχάσχων ἐρεῖς, 

ἕχεσϑε μητρὶ χοῖροι. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ΞΔ ΑΘ Ὁ 5 - » , 2 , 2 ἀλλ᾽ εἶα νῦν τῶν σχωμμάτων ἀπαλλαγέντες ἡ δὴ 
-» , 5 ΄ ὑμεῖς ἐπ ἄλλ᾽ εἶδος τρέπεσϑ', 

2 " ΝΕ ΨΝ ἵ Ἢ γα, 

ἐγὼ δ᾽ ἰὼν ἤδη λάϑρᾳ 
’ - Υ 

βουλήσομαι τοῦ δεσττότου 
λαβὼν τιν᾽ ἄρτον χαὶ χρέας 
μασώμενος τὸ λοιττὸν οὕτω τῷ κόπῳ ξυνεῖναι. 



ΠΑΟΟΟΣΞ 0 Ὁ 

ΧΟΡΟΥ͂ 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
΄, κι δος κα 2 ΠΣ Κὺ ΄ 

χαίρειν μὲν ὑμᾶς ἐστιν ὠνὸρες δημόται 
ἀρχαῖον ἤδη προσαγορεύειν χαὶ σαπρόν" 
2 ΠΓΕ:; "2 ες ᾿ Ὥ «“ 

ἀσπάζομαι δ᾽ ὁτιὴ τιροϑύμως ἤχετε 
, 2 ΄ 

χαὶ συντεταμένως χοὺ χατεβλαχευμένως. 
ὅπως δέ μοι χαὶ τἄλλα συμιταραστάται 

» , - - 

ἔσεσϑε καὶ σωτῆρες ὄντως τοῦ ϑεοῦ. 

φὸ τῷ οι 

ΧΟΡῸΣ 
’ , ΡῚ , 

ϑάρρει" βλέπειν γὰρ ἀντιχρυς δόξεις μ᾽ ἄρῃ. 
. ν Ω " « 

δεινὸν γὰρ εἰ τριωβόλου μὲν οὕνεχα 
2 ΄ ’, ὠστιζόμεσϑ᾽ ἑχάστοτ᾽ ἐν τηἠχχλησίᾳ, 5380 
3 " »ἢ Ν - , Ὶ - 

αὑτὸν δὲ τὸν Πλοῦτον τταρείην τῳ λαβεῖν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

" “: ς -" Ν ᾿ -" 

καὶ μὴν ὁρῶ χαὶ Βλεψέδηιιον τουτονὶ 
- ν᾽} Ἀ ΄“ - 

προσιόντα" δῆλος δ᾽ ἐστὶν ὅτι τοῦ πράγματος 
2 - - , 

ἀχήχοέν τι τῇ βαδίσει χαὶ τῷ τάχει. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

, ν - δ ΕΣ 8 ΓΙ ΄Ω Α " , - τί τὸ πρᾶγμ᾽ ἂν εἴη χαὶ πόϑεν; χαὶ τίνι τρόπῳ 38 
Χρεμύλ λούτηκχ᾽ ἐξαπίνης; οὐ πείϑ' ρεμύλος ττεπλούτηχ᾽ ἐξαπίνης; οὐ ττείϑοιιαι. 

, ΄ ᾿ὲ κῖς 5 ν , Ν 

χαίτοι λόγος γ᾽ ἣν νὴ τὸν Ἡραχλέα πολὺς 
ἐν τοῖσι χουρείοισι τῶν χαϑη μένων, 
ς ΄ , ηῚ ’ ὡς ἐξαπίνης ἁνὴρ γεγένηται πλούσιος. 

, κῶς ν 3 " ΄ 

ἔστιν δέ μοι τοῦτ᾽ αὐτὸ ϑαυμάσιον, ὅπως 810 
χρηστόν τι πράττων τοὺς φίλους μεταπέμπεται. 

, ’ ΄ - ᾽ - 

οὔχουν ἐπιχώριόν γε πρᾶγμ᾽ ἐργάζεται. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

2 , 2 2 - » 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀποχρύψας ἐρῶ" νὴ τοὺς ϑεοὺς 
5“ “Ν 2. »" ὟΝ ΄ 
ὠ Βλεψίδημ᾽ ἄμεινον ἢ χϑὲς πράττομεν, 
΄“ ᾿ , -» Ν »" ᾽" 

ὠστὲ μετέχειν ἔξεστιν" εἰ γὰρ τῶν φίλων. 8410 
ΒΛΕΨΊΔΗΜΟΣ 

, » ἀν, - , ᾿ 

γέγονας δ᾽ ἀληϑῶς, ὡς λέγουσι, τιλούσιος; 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
ἔσομαι μὲν οὖν αὐτίχα μάλ᾽, ἣν ϑεὸς ϑέλῃ. 

ἔνε γάρ τις ἔνι χίνδυνος ἐν τῷ πράγματι. 
Ν ΒΑΕΥΨΙΔΗΜΟΣ 

σοῖος τις; 
Αὐϊἱδιοριαπὶς υοἱ. 1]. 0 
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Ε ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
οἷος: 

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 
ἀν» Ἢ [4 ΄, 

λέγ᾽ ἀνύσας ὁ τι φῇς τποτξ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ὟΝ τ { ,ὕ ΟἽ , Ξ. ὩΣ 

ἣν μὲν χατορϑώσωμκμιεν, εὖ τιράττειν ἀεί 
ἢν δὲ σφαλῶμιεν, ἐπιτετρῖφϑαι τὸ παράπαν. 

ΒΛΒΨΙΔΗΜΟΣ 
τουτὶ πτογηρὸν φαίνεται τὸ φορτίον 

Ὧ 2 , ν ᾿ γῦ ἐ, , 

καί μ᾽ οὐχ ἀρέσχει. τό τε γὰρ ἐξαίφνης ἄγαν 
“ ς Ξ 2 5. δ᾿ τὶ , 

οὕτως ὑτεερπλουτεῖν τό τ αὖ δεδοιχέναι 
Χ ᾿ς ΟΝ ς γ , 

χιρὸς ἀνδρὸς οὐδὲν ὑγιές ἐστ᾽ εἰργασμένου. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

» 20νΧ ς ΄ 

σῶς οὐδὲν ὑγιές; 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

» . τύρ-. ν ᾿ 

εἰ τι χεχλοφρῶὼς γὴ “ία 
- , 2 , ὉΝ , 

ἐχεῖϑεν ἤχεις ἀργύριον ἢ χρυσίον 
ν - - , 2 ΄, 

σχιαρὰ τοῦ ϑεοῦ, καάπειτ᾽ ἴσως σοι μεταμέλει. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

»ὔ , Ν ,9) , 

ἀπολλον ἀποτρόπαιςε μὰ “1 ἐγὼ μὲν οὔ. 
ΒΛΒΨΙΔΗΜΟΣ 

- » ἘΣ ’,Ω2. 359 Ν » 

παῦσαι φλυαρῶν ὠγάϑ'" οἰδὰ γὰρ σαφῶς. 
ΧΡΕΝΥ͂ΛΟΣ 

. τε .} ς ΄ , 
σὺ μηδὲν εἰς ἔμ᾽ ὑπονόει τοιουτονγί. 

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 
φεῦ, 

ς 2 ον 3 -" ς , 2 2 ς ΄ 
ὡς οὐδὲν ἀτεχνῶς ὑγιές ἔστιν οὐδενός, 
Β] Ὶ12 ἐν ν Αοι - , “ ἘΝ 

ἀλλ᾽ εἰσὶ τοῦ χέρδους ἅπαντες ἥττονες. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

γ Ἢ: ἊΝ ’ Ψ᾿ «ς Ἃ - 

οὐ τοι μὰ τὴν “ήμητρ᾽ ὑγιαίνειν μοι δοχεῖς. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

-Ξ Ν ω 2 τς ΄ 3 ΄ 
ὡς πολὺ μεϑέστηχ ὧν πρότερον εἰχὲν τρύπων. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
- ἘΤ Ν Ν 2 ΄ 

μελαγχολᾷς ὠνθϑρωττξ νὴ τὸν οὐρανὸν. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

3η52 329Χ Χ ΣΝ 2 2 Ὰ ᾿ ᾿ς 2 

αλλ οὐδὲ τὸ βλέμμ αὐτὸ χατὰ χώραν ἔχξι, 
2 3. ΤῈ ᾿ 2 ᾽, «“ , , 

ἀλλ ἐστὶν ἐπίδηλον τι πιεττανούργηχέ τι. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

Χ ν Ὸ ὦ ,.- ς ΡῚ - ΄ 

σὲ μὲν οἶδ᾽ ὃ χρώζεις" ὡς ἐμοῦ τι χεχλοφότος 
ζητεῖς μεταλαβεῖν. 

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 
μεταλαβεῖν ζητῶ; τίνος; 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
, ΠΟΥ ᾿ 2 - 2.5 ἐς ᾽, » 

τὸ δ᾽ ἐστὶν οὐ τοιοῦτον ἀλλ, ἑτέρως ἔχον. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

-» Ψψὺ. αἡ 325 2 “ὦ 

μῶν οὐ χέχλοφας ἀλλ᾿ ἥρπαχας; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

καχοδαιμογᾷς. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

»5ὴ.43 2 " » 2 ΄, ΄ 2 2 ’, 

ἀλλ οὐδὲ μὴν ἀπεστέρηχάς γ᾽ οὐδένα; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

2 ἘΦΡ  ΑῚς Ψ 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

ΠῈΣ Ἄν , - ὃν 
ω ἤράχλεις, φέρε ποῖ τις ἂν 

’ 2 ωλ 5. 2 3 Ὑγ)υ Ἦν ὁ Ἂ-- 

τράττοιτο; ταἀληϑὲς γὰρ οὐχ ἐϑέλει φράσαι. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

χατηγορεῖς γὰρ πρὶν μαϑεῖν τὸ τπιρᾶγμά μου. 
ΒΛΕΥΙΔΗΜΟΣ 

ὦ τᾶν ἐγώ τοι τοῦτ᾽ ἀπὸ σμιχροῦ ττάγυ 
ἐϑέλω διαπιρᾶξαι πρὶν πυϑέσϑαι τὴν πτόλιν, 

2 ΄ ΄, - ΄, 

τὸ στόμ᾽ ἐπιβύσας χέρμασιν τῶν ῥητόρων. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

᾿ ΝΝ ΓᾺν » 5: Υ -- ; ᾿ « ᾿ 

καὶ μὴν φίλως γ᾽ ἂν μοι δοχεῖς νὴ τοὺς θεοὺς 
τρεῖς μνᾶς, ἀναλώσας λογίσασϑαι δώδεχα. 

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 
ς - » ας ΘᾺ - » { ΄, 

ὁρῶ τιν᾽ ἐπὶ τοῦ βήματος χαϑεδούμενον 

ἱχετηρίαν ἔχοντα μετὰ τῶν τταιδίων 
Ἀ - ΄ 7 τ 2 » 

καὶ τῆς γυναιχός, χου διοίσοντ᾽ ἀντιχρυς 
Ἐν. Ξ Ὁ.) ἢ - “: , 

τῶν Ἡραχλειδῶν οὐδ᾽ ὁτιοῦν τῶν Παμφίλου. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

οὐκ ὦ χαχόδαιμον, ἀλλὰ τοὺς χρηστοὺς μόνους 

ἔγωγε καὶ τοὺς δεξιοὺς χαὶ σώφρονας 

ἀπαρτὶ πιλουτῆσαι στοιήσω. 
᾿ ΒΛΕΨΊΔΗΜΟΣ 

«“ ΄ " δι. 

οὕτω πάνυ πολλὰ χέκλοφας; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

, - - 

οἴμοι τῶν χαχῶν, 
) - 

ἀπολεῖς. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

ν ν ΕῚ ΄ [χ δὶ ἡ ιν κ᾿ - 
σὺ μὲν οὖν σεαυτόν, ὡς γ᾽ ἑμοὶ δοχεῖς. 

ΧΡΕΝΥ͂ΛΟΣ 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ τὸν Πλοῦτον ὠ μοχϑηρὲ σὺ 
ἔχω. 

20" 

01 

ὡν “- οι 

ὧν [ο2] φ! 

9090 



ὅ08 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

σὺ Πλοῦτον; ποῖον; 
ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 

] Μ ἈΝ ,ὕ 

αὑτὸν τὸν ϑεὸν. 

ΒΔΕΨΙΔΗΜΟΣ 
Ἀ ων ΔΆ, 

χαὶ ποὺ στιν; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ἔνδον. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 
ποῦ; 
ΧΡΕΜΥΛΔΟΣ 

ΣΡ) , 

σταρ᾽ ἑμοί. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ . 

σιαρὰ σοί; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ ; 

χίάνυ. 
ΒΛΕΨΊΔΗΜΟΣ 

2 2 ’, - ν , 

οὐχ ὃς χόραχας; Πλοῦτος σταρὰ σοί; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

Ν Ἂν ’, 

γὴ τοὺς ϑεοῦυς. 
ΒΛΕΨΊΔΗΜΟΣ 

, 2 - 

890 λέγεις ἀληθῆ; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

φημί. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

᾿ - ς 

πρὸς τῆς Βστίας; 
' ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

Χ ν Ὁ 

νὴ τὸν Ποσειδῶ. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

Ν ’, 

τὸν ϑαλάττιον λέγεις; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

᾿ 3) 2»᾽ « , -“ Ν “ 

εἰ, δ᾽ ἔστιν ἕτερός τις Ποσειδῶν, τὸν ἕτερον. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

εἶτ᾽ οὐ διαπέιιτεις καὶ πρὸς ἡμᾶς τοὺς φίλους; 
ΧΡΕΜΥΛΟΣ 

ν 2 

οὐχ ἔστι πτω τὰ πράγματ᾽ ἕν τούτῳ. 
ΒΛΕΥΊΔΗΜΟΣ : 

᾽ὔ ' τί φής; 
400 οὐ τῷ μεταδοῦναι; 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
ν , ΞΞ κ “- 

μὰ 4Φία. δεῖ γὰρ πρῶτα 
ΒΛΕΨΊΔΗΜΟΣ 

τί; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

βλέψαι ποιῆσαι νώ 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 
τίνα βλέψαι; φράσον. 



ΠΛΟΥΤΌΣ 909 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
τὸν Πλοῦτον ὥσπερ πρότερον ἕνί γέ τῳ τρόπῳ. 

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 
τυφλὸς γὰρ ὄντως ἐστί; 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
γῇ τὸν οὐρανόν. 

ΒΗΕΨΙΔΗΜΟΣ 
οὐχ ἐτὸς ἄρ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἦλϑεν οὐδετώποτε. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
ἀλλ᾽ ἢν ϑεοὶ ϑέλωσι, νῦν ἀφίξεται. 

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 
οὔχουν ἰατρὸν εἰσάγειν ἐχρῆν τινά; 

ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 
τίς δῆτ᾽ ἰατρός ἐστι νῦν ἐν τῇ πόλει; 

ΒῚΣ Ν ς Ἀ 2 Ἀ ΡῚΣ Ξ᾿ δος ἘῸΝ τ , οὔτε γὰρ ὃ μισϑὸς οὐδὲν ἔστ᾽ οὐὔϑ᾽ ἡ τέχνη. 
ΒΛΕΨΊΔΗΜΟΣ 

σχοπτῶμεν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

2 , 

ἀλλ᾽ οὐχ ἔστιν. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

Δ 5 Ἃ, ν - 

οὐδ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ν »,) ΡῚ ἢ ἊΝ ὁ ΄ --" 

μὰ 4{ αλλ ὁπερ πάλαι παρεσχευαζόμην 
, Β] - 

ἐγώ, καταχλίνειν αὐτὸν εἰς ᾿ἰσχληττιοῦ 
χράτιστόν ἐστι. 

ΒΛΕΨΊΔΗΜΟΣ 
πολὺ μὲν οὖν νὴ τοὺς ϑεούς. 

, ’, τὶ 2 “42 » ᾽, [4] ΄᾿ὕ 

μή νυν διάτριβ᾽ ἀλλ᾽ ἄνυτε πράττων ἕν γέ τι. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

᾿ - » χαὶ μὴν βαδίζω. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

σπεῦδέ νυν. 
ΧΡΕΝΥ͂ΔΟΣ 

- 2) 3 ἢ - 

τοῦτ᾽ αὐτὸ δρῶ. 
ΠΕΝΊΑ 

ὦ ϑεριιὸν ἔργον κἀνόσιον χαὶ παράνομον 
τολιιῶντε δρᾶν ἀνϑρωταρίω χαχοδαίμονε. 

ποῖ ποῖ; τί φεύγετ᾽; οὐ μενεῖτον; 

ΒΛΕΨΊΔΗΜΟΣ 
Ἡράχλεις. 

ΠΕΝΙᾺ 
δὲ σὸς " ς -» Ὡς " ΠΤ ΩΡῈ 

ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς ἐξολῶ χαχοὺς χαχῶς 
΄ » - 2 , 

τόλμημα γὰρ τολμᾶτον οὐχ ἀνασχετόν, 

ΔΟΩΣ 

410 



Ω 
510 ἈΡΙΣΚΟΦΑΝΟΘΥΣ 

ΛΞ 5. τ , 2 ΄ 
420 ἀλλ᾽ οἷον οὐδεὶς ἄλλος οὐδετώποτε 

7 « Ν ΡΟ ΕΝ ΚΝ { Ξ “ τ ᾿ 

οὔτε ϑεὸς οὔὐὐ ἀνϑρωπος" στ ἀπολώλατον. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ν Υ̓ ᾽ , 3 ν Ἂ δ ΡΥ - 

σὺ δ᾽ εἶ τίς; ὠχρὰ μὲν γὰρ εἶναί μοι δοχεῖς. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

ἴσως Ποινύο ἃ ἜΣ γωδίαο: ἴσως ρινὺς ἐστιν ἔχ τραγῳδίας 
, ΕΝ , ΣΣ ἢ ᾿ . Εν» 
βλέπει γέ τοι μανιχόν τι χαὶ τραγῳδιχόν. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
2 2 ᾿] 2} Ν ΙΝ 

420 ἀλλ᾽ οὐχ ἔχει γὰρ ὅὄᾷδας. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜῸΣ 

3 -“ ΄, 

οὐχοῦν χλαύσεται. 
ΠΕΝΤΑ 

» "2 ΟῚ , 

οἴεσϑε δ᾽ εἶναι τίνα ιιε; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

χνιανγδοχεύτριαν 
ΡΒ} ’ 2 ᾿ ᾽Ὰ Α 

ἢ λεχιϑό:εωλιν. οὐ γὰρ ἂν τοσουτονὶ 
Ξϑ Ὁ ΒΥ. 2 , 

ἐνέχραγες ἡμῖν οὐδὲν ηδιχημένη. 
ΠΕΝΙΑ 

ἄληϑες; οὐ γὰρ δεινότατα δεδράχατον 
480 ζητοῦντες ἔχ πάσης μὲ χώρας ἐχβαλεῖν; 

ΧΡΕΜΝΥ͂ΛΟΣ 
γ ς ἱπ Ἁ "ἢ { ᾿ Ψ: Ὁ 

οὔχουν ὑπόλοιπον τὸ βάραϑρόν σοι γίγνεται; 
ἀλλ ἥτις εἶ λέγειν σ᾽ ἐχρῆν αὐτίχα μάλα "λ΄ ἥτις εἰ λέγειν σ᾽ ἐχρῆν αὐτίχα μάλα. 

ΠΕΝΊΑ 
ἢ σφὼ ποιήσω τήμερον δοῦναι δίχην 
2 9. τσ ΘΤ χ - 2 Ψ ὌΥΟΥ ΄ ἀνϑ' ὧν ἐμιὲ ζητεῖτον ἑνϑένδ᾽ ἀφανίσαι. 

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 
48ῦ ἀρ᾽ ἐστὶν ἡ χαπηλὶς ἡχ τῶν γειτόνων, 

ἢ ταῖς κοτύλαις ἀεί μὲ διαλυμαίνεται; 
ΠΕΝΊΑ 

Πενία μὲν οὖν, ἣ σφῷν ξυνοικῶ πτόλλ᾽ ἔτη. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

ἄναξ [Ἴπολλον καὶ ϑεοὶ ποῖ τις φύγῃ; 
ΧΡΕΜΥΛΟΣ ᾿ 

οὗτος τί δρᾷς; ὠ δειλότατον σὺ ϑηρίον" 
440 οὐ γιαραμιεγεῖς; 

: ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 
ἥκιστα ττάντων. 

ΧΡΕΜΥΛΟΣ 
2 - 

οὐ μεγεῖς; 
γλ} γ ὁ ᾿ ὃ » ΝΣ :. ΄ ’, Ξ 

( αγόρὲ ουὸ γυναιχὰ (ευγοιιὲν μιεαν; 
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ΒΛΕΨΊΔΗΜΟΣ 
΄ Ὁ 2 3 Ἄς ΝΣ Ἔ ὃ - 

Πενία γὰρ ἔστιν ὦ πονὴρ᾽, ἧς οὐδαμοῦ 

οὐδὲν πέφυχε ζῷον ἐξωλέστερον. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

στῆϑ᾽, ἀντιβολῶ σε, στῆϑι. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

. ,). }) Ν " ΡῚ 

μα ΖΙ4 ἔγω μὲν οὔὐ- 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

χαὶ μὴν λέγω, δεινότατον ἔργον τεαρὰ ττολὺ 445 
ΕῚΣ ς , 2 ΄ ΠῸ ΡῚ Ὶ « ᾿ 

ἔργων ἁπάντων ἐργασόμιεϑ᾽, εἰ τὸν ϑεὸν 
Ἂ , - ΄ 

ἔρημον ἀπολιπόντε τοι φευξούμεϑα 
τηνδὶ δεδιότε, μηδὲ διαμαχούμεϑα. 

ΒΛΕΨΙΔΗΜῸΣ 
᾿ .« ΕΒ "ἢ ΠΡ ς 

στοίοις οπτλοισιν ἢ δυνάμει πειτοιϑότες: 
ὰ " ΄ , 2 Ὁ 

χεοῖον γὰρ οὐ ϑώραχα, τιτοίαν δ᾽ ἀστιίδα 450 
2 ΄ , ΄ 

οὐχ ἐνέχυρον τίϑησιν ἡ μιαρωτάτη; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ϑάρρει" μόνος γὰρ ὃ ϑεὸς οὗτος οἱἷδ᾽ ὅτι 
9 - Χ , » ΄ 

τροπαῖον ἂν στήσαιτο τῶν ταύτης τρόπων. 
ΠΕΧΙΑ 

γρύζειν δὲ χαὶ τολμᾶτον ὦ καϑάρματε, 
23 Ψ- ΡΥ: - “ ΄ 

ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ δεινὰ δρῶντ᾽ εἰλημμένω; 49 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

. ο ποτ πον ΄ δ... 5 Ὶ , , ς σὺ δ᾽ ὠ χάχιστ᾽ ἀπολουμένη τί λοιδορεῖ 
τας οἷ -. 2 Ὁ δ - - 2 ΄ 

ἡμῖν πτροσελϑοῦσ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀδιχουμένη; 
ΠΕΧΙᾺ 

χέον . ΜΙ ν- - - "- 
οὐδὲν γὰρ ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν νομίζετε 
)Ὸ - , - - ΄, 

ἀδιχεῖν με τὸν Πλοῦτον ποιεῖν τιειορ μένω 
βλέιναι πτάλιν; 400 

ΧΡΕΝΥΛΔΟΣ 
, 5: τ᾿ - ὧν Ὡς ὦ 

τί οὖν ἀδιχοῦμεν τοῦτό σε, 

οι 

- } 2 Ὁ» 

εἰ πτᾶσιν ἀνθρώποισιν ἐχιτορίζομιεν 
2 ὌΡᾺ 

ἀγαϑὸνγν; 
ΠΕΝΙΑ 

, Ὁ" - ἢ ς ᾿ς Ὶ " - , γ 

τί δ᾽ ἂν ὑμεῖς ἀγαϑὸν ἐξεύροιϑ᾽; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ ᾿ς 

Ὁ τιὶ 
ν - Ἴ “»“ “Ὲ δὰ 

σὲ πρῶτον ἐχβαλόντες ἐχ τῆς “Ελλάδος. 
ΠΕΝΙΑ 

»"- '᾽ ΄ ᾿ », » ""- 

ἔμ ἐχβαλόντες; χαὶ τί ἂν νοιιίζετε 
ν ΡῚ ᾿ --» ΕῚ , Ξ 

χαχὸν ἐργάσασϑαι μεῖζον ἀνϑρώτιους; 46 
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410 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΧΡΕΝΥ͂ΛΟΣ ᾿ 
ὁ τι: 

εἰ τοῦτο δρᾶν μέλλοντες ἐπιλαϑοίμεϑα. 
ΠΕΝΙΑ 

Ν δ Ν ΄ - ΞΟ “- ΄ χαὶ μὴν περὶ τούτου σφῷν ἐϑέλω δοῦναι λόγον 
Ν - 2 - 3 ΄, ΄ 

τὸ τερῶτον αὐτοῦ" γἂν μὲν ἀποφήνω μόνην 
2 - [ῳ Ἢ , ἀγαϑῶν ἁπάντων οὖσαν αἰτίαν ἐμὲ 
ς - ΟΣ , .-»- ς πΙΣΣ Ξ 2 ᾿ 2 

ὑμῖν δι᾿ ἐμέ τε ζῶντας ὑμᾶς" εἰ δὲ μή, 
- 5Ὁ “Ὼ9 ὦ ὃᾺ ς - - 

ποιεῖτον ἤδὴ τοῦϑ᾽ ὁ τι ἂν ὑμῖν δοχῇ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ἘΤΩΨΣ, ἀρχὰς ἜΒΕΥ ΠΣ ΠΖΦΞΤΟΣ ταυτὶ σὺ τολμᾷς ὦ μιαρωτάτη λέγειν; 
ΠΈΝΙΑ 

χαὶ σύ γε διδάσχου" πάνυ γὰρ οἶμιαι ῥᾳδίως 
«“ δ ΤΟ ΄ ΄ Ἂν 2} ΕΞ 2 ’ αήεανϑ' ἁμαρτάνοντά σ᾽ ἀποδείξειν ἐγώ, 
εἰ τοὺς δικαίους φὴς ποιήσειν τιλουσίους. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
3 ΄ ΄ ΞΜ" 2 ΄ 

ὦ τύμπανα χαὶ χύφωνες οὐχ ἀρήξετε; 
ΠΕΝΙΑ 

2 ΝΕ. τ ΄ - ΡΒ) 

οὐ δεῖ σχετλιάζειν χαὶ βοᾶν πρὶν ἂν μαάϑης. 

ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 
Ν ᾽, ’ Ψ 3.» ν - ο Ὸς 

χαὶ τίς δύναιτ᾽ ἂν μὴ βοᾶν ἰοὺ ἰοὺ 
τοιαῦτ᾽ ἀχούων; 

ΠΈΝΙΑ 
“ Ὅ - 
ὕστις ἐστὶν εὖ φρονῶν. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
, " - ΄ ἐ , 9 9 ΄, “- , τί δῆτά σοι τίμημ᾽ ἐπιγράψω τῇ δίχῃ, 

Φ.Ν ς » 

ἕαν ἁλῷς; 
ΠΕΝΊΑ 

«“ - 

0 τι σοι δοχεῖ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

καλῶς λέγεις. 
ΠΕΝΙᾺ 

Ν Ν » 2 ΜΝ ς - Ἀ Χ - “- 

τὸ γὰρ αὐτ΄, ἐὰν ἡττᾶσϑε, καὶ σφὼ δεῖ παϑεῖν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

Ὥ Ν ᾿ δ - ,ὔ ΒΥ 

ἱχανοὺς νομίζεις δῆτα ϑανάτους εἴχοσιν; 
ΒΛΕΨΊΔΗΜΟΣ 

΄ ὁ - Ψ' ΔΕ Ὁ, ΄ 

ταύτῃ γε᾽ νῷν δὲ δύ᾽ ἀποχρήσουσιν μόνω. 
ΠΕΝΙΑ 

ΕῚ ᾽ν , -- , ᾿ " 
οὐχ ἂν φϑάγοιτε τοῦτο σιράττοντες" τί γὰρ 

Ρλ] , 2 ον ᾿ 

ἔχοι τις ἂν δίχαιον ἀντειπεῖν ἔτι; 
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ΧΟΡῸΣ 
ἀλλ᾿ ἤδη χρῆν τι λέγειν ὑμᾶς σοφὸν ᾧ νιχήσετε τηνδὶ 

- ΄ ΄ ν Ψ) ΄ ΄ ἐν τοῖσι λόγοις ἀντιλέγοντες, μαλαχὸν δ᾽ ἐνδώσετε μη δέν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

.. " , 3 - - 2 - «ς ΄ φανερὸν μὲν ἔγωγ᾽ οἴμαι γνῶναι τοῦτ᾽ εἶναι πᾶσιν ὁμοίως, 
ὅτι τοὺς χρηστοὺς τῶν ἀνϑρώττων εὖ πράττειν ἐστὶ δίκαιον, 

᾿ Α Α ,ὕ , Ἃ ᾿, "ἡ 

τοὺς δὲ πονηροὺς καὶ τοὺς ἀϑέους τούτων τἀναντία δήττου. 
- 3 ς Ξ - ,ὴ “ «“ 

τοῦτ᾽ οὖν ἡμεῖς ἐπιϑυμοῦντες μόλις ηυροιιεν, ὡστε γε- 
γέσϑαι 

βούλευμα καλὸν χαὶ γενναῖον χαὶ χρήσιμον εἰς ἅπαν ἔργον. 
ἣν γὰρ ὁ Πλοῦτος νυνὶ βλένψνῃ καὶ μὴ τυφλὸς ὧν σπιερινοστῇ ἣν γὰρ ὃ Πλοῦτος νυνὶ βλέψῃ καὶ μὴ τυφλὸς ὧν πιερινοστῇ, 
ξ ν Ρ] « . - 3) ΄ - 2 2 η ᾿ 

ὡς τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ἀνθρώπων βαδιεῖται χοὺχ ἀπολείψει, 

τοὺς δὲ ττονηροὺς χαὶ τοὺς ἀϑέους φευξεῖται" χᾷάτα ττοιήσει 
σιάντας χρηστοὺς χαὶ τιλουτοῦντας δήπου τά τε ϑεῖα σέ- 

βοντας. 
, ͵ ΚΡ ΄ Ἧι λον 5 , 2. »} 

χαίτοι τούτου τοῖς ἀνϑρώποις τὶς ἂν ἐξεύροι πτοτ᾽ ἄμεινον; 
ΒΑΒΨΙΔΗΜΟΣ 

2 ΄ ᾽ ΄ ΄ ΄ ’ ,..2 ’ 

οὐδέν" ἐγώ σοι τούτου μάρτυς" μηδὲν ταύτην γ᾽ ἀνερώτα. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ς Ἁ » - ς - ς , - ΞΝ ΄ ΄, 

ὡς μὲν γὰρ νῦν ἡμῖν ὁ βίος τοῖς ἀνϑρώποις διάχειται, 
Ὡς ΥΚ ς ὙΡῪ, ἧς ΞΕ Ξ , Ξ ΞΡ 3» ΕἸΣ 

τίς ἂν οὐχ ἡγοῖτ᾽ εἶναι μανίαν χαχοδαιμονίαν τ΄ ἔτι μᾶλλον; 
σολλοὶ μὲν γὰρ τῶν ἀνϑρώπων ὄντες πλουτοῦσι πονηροί, 
) ᾿, ΒῚ Ν Ξ , Ξ “ κ᾿ Ὄ , ν 

ἀδίχως αὑτὰ ξυλλεξάμενοι" ττολλοὶ δ᾽ ὄντες τπτάνυ χρηστοὶ 

σπράττουσι καχῶς χαὶ πεινῶσιν μετὰ σοῦ τε τὰ πλεῖστα 
σύνεισιν. 

“- “4 , 2 ΄, ΄ Ἂ οὐχοῦν εἶναί φημ᾽, εἰ παύσει ταύτην βλέψας ποϑ᾽ ὃ 
Πλοῦτος, 

ςς"» “ γν» - » ῬῈΡ: ΄ 2 4» "" ,΄ 
ὁδὸν ἣν τις ἰὼν τοῖς ἀνϑρώποις ἀγάϑ' ἂν μείζω στορίσειεν. 

ΠΕΝΙᾺΑ 
2442 5 ΄ ς-" δ᾿. Ἃ ΄ 2 κοὐ, ἃ. ὃς , 
ἀλλ ὦ πάντων ῥᾷστ᾽ ἀνϑρώπων ἀναπεισϑέντ᾽ οὐχ ὑγιαίνειν 

’ , ’ὔ » - Ἁ ’ 

δύο πρεσβύτα, ξυνϑιασώτα τοῦ ληρεῖν χαὶ τιαραπαίειν, 
γ - , ω ἃ ὕ οϑι τ Ξε » ὙῊΩΝ ΡΣ ς, εἰ τοῦτο γένοιϑ' ὃ ποϑεῖϑ' ὑμεῖς, οὐ φημι ἂν λυσιτελεῖν 

᾿ σφῳν. 

7 “- ; , ᾿ 2» ς , 

εἰ γὰρ ὁ Πλοῦτος βλέψειε τεάλεν διανείμειέν τ᾽ ἴσον αὑτόν, 
»Ἣ , Ὰ - , ᾿΄ - ᾿ 

οὔτε τέχνην ἂν τῶν ἀνϑρώπων οὔτ᾽ ἂν σοφίαν μελετῴη 
2 δ ἋΣ - :ὙΨΥ - , ᾿ “}’΄ 

οὐδείς" ἀμφοῖν δ᾽ ὑμῖν τούτοιν ἀφανισϑέντοιν ἐϑελήσει 
᾿ ΄ ὟΝ - , - τίς χαλχεύειν ἢ) ναυπηγεῖν ἢ δάτιτειν ἢ τροχογιοιεῖν, 

ὟΝ - Ἂ - ὟᾺ ; υ - 

ἢ σχυτοτομεῖν ἢ τελινϑουργεῖν ἢ πιλύνειν ἢ) σχυλοδειμεῖν, 

490 

49ὃ 

σ00 

0 

ὃ10 
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ὟΝ Ξῆς 3 ΄ ΠΡ ὃ ἣ - { ᾿, 

ἢ) γῆς ἀρότροις ῥήξας δάπεδον χαρπὸν “΄]ηοῦς ϑερίσασϑαι, 
ΝᾺ 2 - - 2 Ἔν ς - ΄, ,ὔ -" 

ἣν ἐξῇ ζῆν ἀργοῖς ὑμῖν τούτων τιάντων αιμιελοῦσιν; 
ΧΡΕΜΥΛΟΣ 

Δ-ῳ ΞΡ -» Ν ς τ ᾿ ᾿ ᾽ὴ τ 

λῆρον ληρεῖς. ταῦτα γὰρ ἡμιῖν σπεάνϑ'᾽ ὅσα νυνί χατέλεξας 
ς Ἧς ͵ 

οἱ ϑεράποντες μοχϑησουσιν. 
ΠΕΝΙᾺ ! 

2 ΕΞ ας: σχεόϑεν οὖν ἕξεις ϑεράποντας; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

᾽} ’, {« 3) 3} ᾿ τὰ 

ὠνησόμεϑ' ἀργυρίου δήπου. 
ΠΕΝΙΑ 

, 9 5} -" ς » 

τίς δ᾽ ἔσται πρῶτον ὃ πωλῶν, 

σι --- οι 

, 2 Ἂν , 

ὅ50 ὅταν ἀργύριον χαχεῖνος ἔχῃ; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

,ὔ γ ’ὔ 

χερδαίνειν βουλόμενός τις 
ΕΥ) “ Ρ] Ἁ 2 Ὁ ἥν Ὁ, , 7 » 

ἔμπορος ἤχων ἐχ Θετταλίας τταρ᾽ ἀπίστων ανδραποδιστῶν. 
ΠΈΝΙΑ 

ΕΣ 5, «κ᾽. 5. ΕΞ ς , 2 ᾿ ϑλξοὶ 5 
ἀλλ οὐδ᾽ ἔσται πρῶτον ἁπάντων οὐδεὶς οὐ ἀνδραπο- 

ἈΥ 

διστὴς 
ν τὰ “5 « ΝΣ ΄, , ν - 

χατὰ τὸν λόγον ὃν σὺ λέγεις δήπου. τίς γὰρ πλουτῶν 
ἐθελήσει 

΄ - -" - ς - - - 

χινδυνεύων περὶ τῆς ψυχῆς τῆς αὐτοῦ τοῦτο ποιῆσαι; 
- κα ΑΕ κ 2 κἷν ἃ ἐν ΩτνΝ ᾿ , »} 

550 ὥστ᾽ αὐτὸς ἀροῦν ἑπαναγχασϑεὶς καὶ σχάτσιτειν ταλλα τὲ 
μοχϑεῖν 

ὀδυνηρότερον τρίψεις βίοτον ττολὺ τοῦ νῦν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

2 Ἴ75Σ ΄ 

ἐς χεςαλὴνγν σοί. 
ΠΕΝΊΑ 

»7 2 2 “Φ 25.) ἃ » ᾽, ν τῶν τ Ν ΡῚ 

ἔτι δ᾽ οὐχ ἕξεις οὐτ᾽ ἐν χλίνῃ χαταδαρϑεῖν, οὐ γὰρ ἔσονται, 
2 Δ ἢ ΄, δ ς , 2 -᾿ , 

οὔτ᾽ ἐν δάπισιν" τίς γὰρ ὑφαίνειν ἐϑελήσει χρυσίου ὄντος; 
2 ΄ , - ς ΄ ΄, 2 ΄, 

οὔτε μύροισιν μυρίσαι σταχτοῖς ὁπόταν νύμφην ἀγάγησϑον, 

ὅ80 οὔϑ᾽ ἱματίων βαπτῶν δαπάναις κοσμῆσαι ποιχιλομόρφων. 
΄ὔ ,ὔ “- ΄ 2 - 

χαίτοι τί πλέον πλουτεῖν ἔσται τούτων ττάντων ἀττοροῦντι; 
5}. 9. - ΣΟῚ, ΣΡ Ὁ) "7 ΄, 2 “ΩΣ; τὸ πρτας Ὁ Ἢ 

σπιαρ᾽ ἐμιοῦ δ᾽ ἔστιν ταῦτ᾽ εὐὔτιορα ττάνϑ' ὑμῖν ὧν δεῖσϑον 
ἐγὼ γὰρ 

Ν ΄ ἐφ ,΄ Ὁ» δ ΄- 

τὸν χειροτέχνην ὥστιερ δέσποιν ἐπεαναγκάζουσα χάϑημκμαι 
ΝᾺ Σ ΠΣ ΄, Α " ἊΝ » ,; - ς ΄ , “Ὁ 

διὰ τὴν χρείαν καὶ τὴν τεενίαν ζητεῖν ὁπόϑεν βίον ἕξει. 
ΧΡΕΜΥΛΟΣ 

ΝΞ Ν Χ ὉΧ ᾿, , ν "Ὁ ΤΟΎΤΩΝ αὐ ’ 5] 

588 σὺ γὰρ ἂν πορίσαι τί δύναι᾽ ἀγαϑὸν πλὴν φῴδων ἔχ βα- 
λανείου 
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χαὶ παιδαρίων ὑττοπεινώντων καὶ γραϊδίων χολοσυρτοῦ; 
φϑειρῶν τ᾽ ἀριϑμὸν καὶ κωνώπων χαὶ ψυλλῶν οὐδὲ λέγω σοι 
ὑπὸ τοῦ πλήϑους, αἵ βομιβοῦσαι περὶ τὴν κεφαλὴν ἀνιῶσιν, 
ἐπεγείρουσαι χαὶ φράξουσαι, πεινήσεις, ἀλλ ἐπανίστω. 
χιρὺς δέ γε τούτοις ἀνθ ἱματίου μὲν ἔχειν ῥάχος" ἀντὶ 540 

δὲ κλίνης 

στιβάδα σχοίνων χόρεων μεστήν, ἣ τοὺς εὕδοντας ἐγείρει" 
χαὶ φοριμιὸν ἔχειν ἀντὶ τάπτητος σατιρόν᾽ ἀντὶ δὲ προσχε- 

φαλαίου : 

λίέϑον εὐμεγέϑη πρὸς τῇ κεφαλῇ" σιτεῖσϑαι δ᾽ ἀντὶ μὲν 
ἄρτων 

μαλάχης πτόρϑους, ἀντὶ δὲ μάζης φυλλεῖ᾿ ἰσχνῶν δαφανίδων, 
ἀντὶ δὲ ϑράνου στάμνου χεφραλὴν χατεαγότος, ἀντὶ δὲ 540 

μάχτρας 
σειϑάχνης τιλευρὰν ἐρρωγυῖαν χαὶ ταύτην. ἀρά γε πολλῶν 
ἀγαϑῶν πᾶσιν τοῖς ἀνϑρώποις ἀποφαίνω σ᾽ αἴτιον οὖσαν; 

ΠΕΝΙΑ 
Ν ᾿ 2 ν 2 , ’, 2} " - - 3, σὺ μὲν οὐ τὸν ἐμὸν βίον εἴρηκας, τὸν τῶν πτωχῶν δ᾽ ἐπε- 

χρούσω. 
: ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

- ’, - , , 3 ΒΝ ΄ 

οὐχοῦν δήτιου τῆς πτωχείας :τενίαν φαμὲν εἶναι ἀδελφήν. 
ΠΕΝΙΑ 

4 Ξ 2 “ . ΄ , ΕΥ̓ “ 

ὑμεῖς γ᾽ οἵπερ καὶ Θρασυβούλῳ Διονύσιον εἶναι σμοιον. ὅ80 
ἀλλ᾽ οὐχ οὑμὸς τοῦτο πέπονϑεν βίος οὐ μὰ 4, οὐδέ γε 

μέλλει. 
- κι . , « --Σ) ΝΕ ΤῸΝ Ξ 

πτωχοῦ μὲν γὰρ βίος, ὃν σὺ λέγεις, ζῆν ἐστιν μη δὲν ἔχοντα 
τοῦ δὲ πένητος ζῆν φειδόμενον καὶ τοῖς ἔργοις π᾿ιροσέχοντα, 
περιγίγνεσθαι δ᾽ αὐτῷ μηδέν, μὴ μέντοι μηδ᾽ ἐπιλείπειν. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
ς , ΚῪ ΄ ν ᾿ 2 - Τὰ 

ὡς μαχαρίτην ὦ “Ιάματερ τὸν βίον αὑτοῦ χατέλεξας, δὺῦ 

εἰ φεισάμενος χαὶ μοχϑήσας καταλείψει μηδὲ ταφῆναι. 
ΠΕΝΙΔ 

σχώπτειν πειρᾷ χαὶ χωμῳδεῖν τοῦ σπουδάζειν ἀιιελήσας, 
οὐ γιγνώσχων ὅτι τοῦ σπιλούτου παρέχω βελτίονας ἄνδρας 
χαὶ τὴν γνώμην χαὶ τὴν ἰδέαν. παρὰ τῷ μὲν γὰρ ποδα- 

γρῶντες 

χαὶ γαστρώδεις καὶ πιαχύχνημιοι χαὶ τείονές εἰσιν ἀσελγῶς, 500 
παρ᾽ ἐμοὶ δ᾽ ἰσχνοὶ καὶ σφηχώδεις χαὶ τοῖς ἐχϑροῖς ἀνιαροί. 



5810 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΧΡΕΜΥΛΔΟΣ 

ἀπὸ τοῦ λιμοῦ γὰρ ἴσως αὐτοῖς τὸ σφηχῶδες σὶ ζ. Ἷ , γὰρ ἴσως αὑτοῖς τὸ σφηχῶδες σὺ πορίζεις. 

ΠΕΝΙΑ 
ι ΄ "ἢ κ ΤΥ τττς - πο ΣΌΣ ᾿ Ν) ὃ "τ ᾿ 

σιερὶ σωφροσύνης ἤδη τοίνυν πττερανῶ σφῷν χαναδιδάξω 
τ᾿ ,ὔ πὸ - -" ΄ ν᾽ Ἁ 

ὅτι χοσμιότης οἰχεῖ μετ᾿ ἐμοῦ, τοῦ πλούτου δ᾽ ἐστὶν 
ὑβρίζειν. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
50 πάνυ γοῦν χλέπτειν χόσμιόν ἐστιν χαὶ τοὺς τοίχους διο- 

ούττειν. 
ΠΕΝΙΑ 

σχέψιαι τοίνυν ἐν ταῖς πόλεσιν τοὺς δήτορας, ὡς δτκόταν μὲν 

ὦσι πένητες, περὶ τὸν δῆμον χαὶ τὴν στόλιν εἰσὶ δίχαιοι, 

σιλουτήσαντες δ᾽ ἀττὸ τῶν χοινῶν τιαραχρῆμ᾽ ἄδιχοι γε- 
γένηνται, 

ὅ10 ἐπιβουλεύουσί τε τῷ πλήϑει χαὶ τῷ δήμῳ πολεμοῦσιν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ἀλλ᾽ οὐ ψεύδει τούτων γ᾽ οὐδέν, καίπερ σφόδρα βάσχα- 
γος οὖσα. 

ἀτὰρ οὐχ ἧττόν γ᾽ οὐδὲν χλαύσει, μηδὲν ταύτῃ γε κομήσῃς, 
ὁτιὴ ζητεῖς τοῦτ᾽ ἀναπείϑειν ἡμᾶς, ὡς ἔστιν ἀμείνων 
σιεγία πλούτου. 

ΠΕΝΙΑ 
αι Α ’ 2 2 , ᾿ τ 3 2 ὃ »- Χ “ 

χαὶ σύ γ᾽ ἐλέγξαι μ' οὕπω δύνασαι περὶ τούτου, 

τὸ ἀλλὰ φλυαρεῖς χαὶ πτερυγίζεις. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

χαὶ πεῶς φεύγουσί σ᾽ ἅπαντες; 
ΠΕΝΙᾺ 

͵ , 7 κ᾿ τι , ᾿ , ΄ 
ὅτι βελτίους αὐτοὺς ποιῶ. σχέψασϑαι δ᾽ ἔστι μάλιστα 
2 κ τῷ , κ ν ᾿ , τὶ 

ἀπὸ τῶν παίδων" τοὺς γὰρ πατέρας φεύγουσι φρονοῦν- 
τας ἄριστα 

οἷ -ὸ ΄“ , Ν - 5) ν , αὐτοῖς. οὕτω διαγιγνώσχειν χαλεχεὸν τερᾶγμ᾽ ἐστὶ δίκαιον. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

τὸν “]1ὰ φήσεις ἀρ᾽ οὐχ ὀρϑῶς διαγιγνώσχειν τὸ χράτιστον᾽ 
2 - Ν ᾿ - , 

ὅ80 χαἀχεῖνος γὰρ τὸν πλοῦτον ἔχει. 
ΒΑΒΨΙΔΗΜΟΣ 

, Υ ς - ΄ 

ταύτην δ᾽ ἡμῖν ἀποττέμπτει. 
ΠΕΝΊΙΑ 

3129 5 Ξ ΄, » - ν» , » 
ἀλλ᾿ ὦ χρονιχαῖς λήμαις ὄντως λημῶντες τὰς φρένας ἄμφω, 

" ᾿ ν ,.} » - - ΄ - δος ’ 

06 ΒΛΕΥΨ. γὴ τὸ» «1, εἰ δεῖ λαϑεῖν αὐτόν, σεῶς οὐχὲ κόσμιόν ἐστε; 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 911 
“3.531 - 2 Ἶ: 

ὁ Ζεὺς δήπου πένεται, καὶ τοῦτ᾽ ἤδη φανερῶς ἀποδείξω. 
΄ » - 2 , 2 - 

εἰ γὰρ ἐπλούτει, πῶς ἂν ποιῶν τὸν ὀλυμττιχὸν αὐτὸς ἀγῶνα 
εν ΡῚ πὸ " » , 

ἀνεχήρυττεν τῶν ἀσχητῶν τοὺς νικῶντας στεφανώσας 58 
χοτίνῳ στεφάνῳ; χαίτοι χρυσῷ μᾶλλον ἐχρῆν, εἴπερ 

2 ηῚ ξ 

ἑσελουτει. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
οὐχοῦν τούτῳ δήττου δῆλος τιμῶν τὸν στλοῦτον ἐχεῖνος" 
φειδόμενος γὰρ καὶ βουλόμενος τούτου μη δὲν δαπιανᾶσϑαι, 

» ν - - » ἽΝ - 

λήροις ἀναδῶν τοὺς νιχῶντας τὸν τιλοῦτον ἐᾷ παρ᾽ ἑαυτῷ. 
ΠΈΝΙΑ 

Ν - , - 2 ἘΞ - ’, 

πολὺ τῆς πενίας τιρᾶγμ᾽ αἴσχιον ζητεῖς αὐτῷ περιάιμαι, 590 
᾿ ͵ ὅς 5 “ξ ΚΣ, Ὁ» τ ι ᾿ "7 

εἰ πλούσιος ὧν ἀνελεύϑερός ἐσϑ' οὑτωσὶ χαὶ φιλοχερδής. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

Β] » , 5  Ὦ τ ᾿) 215 , ΄ , , 

ἀλλὰ σέ γ᾽ ὃ Ζεὺς ἐξολέσειεν χοτίνῳ στεφάνῳ στεφαγώσας. 
ΠΕΧΙΑ 

ν ν 2 , - ς - ς 2 ΄ 2 γ᾽) 3. ὦ Ἐρ Ἐ'. ὦ 

τὸ γὰρ ἀντιλέγειν τολμᾶν ὑμᾶς ὡς οὐ πάντ ἔστ ἀγαϑ υμῖν 

διὰ τὴν πενίαν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

παρὰ τῆς Ἑχάτης ἔξεστιν τοῦτο πυϑέσϑαι, 

εἴτε τὸ πλουτεῖν εἴτε τὸ πεινῆν βέλτιον. φησὶ γὰρ αὕτη 590 
τοὺς μὲν ἔχοντας χαὶ πλουτοῦντας δεῖπνον χατὰ μῆν᾽ ἀπο- 

σέμπειν, 
ν δὲ ΄, “- 2 ΄ ξ ,.- " α,- 

τοὺς δὲ πένητας τῶν ἀνϑρώπων ἀρπάζξειν πρὶν χαταϑεῖναι. 
Ρ ᾿ ΄ 

ἀλλὰ φϑείρου χαὶ μὴ γρύξης 
ἔτι μηδ᾽ ὁτιοῦν. 

γ ᾿ ’ 3292) , 

οὐ γὰρ πείσεις, οὐδ᾽ ἣν πείσης. 600 
ΠΈΝΙΑ 

κν , 2 ἙΝ Ξ , 

ὦ πόλις Ἄργους, κλύεϑ' οἷα λέγει. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

Παύσωνα χάλει τὸν ξύσσιτον. 
᾿ ΠΕΝΊΑ 

τί πάϑω τλήμων; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

σι , ῶ τ ἀν τ ρυτς, 
ἕρρ ὃς χόραχας ϑᾶττον ἀφ᾽ ἡμῶν. 

ἐταν εν, ΠΈΝΙΑ 
εἶμι δὲ ποῖ γῆς; θ0ὃ 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
3 Ξ ’ ᾽ς 9Ὶ 2 2 »ἢ ἢ 

ἐς τὸν χύφων " ἀλλ οὐ μέλλειν 
- 2 5] Ψ ὦ ’ 

χρὴν σ΄, ἀλλ᾽ ἁνύτειν. 

“΄ » Ογν7 - δι. ἦν » ᾿ ΄ Ὁ ἵνα τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας ἀεὶ δι ἔτους πέμπτου ξυναγείρει, 584 
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ΠΕΝΊΑ 
Ψ ν ς - 39. »» Ὁ ὙΠ) ων ἢ μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἔτι (ει ἐνταυϑὶ 
μεταηέμιμεσϑον. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
010 τότε νοστήσεις" νῦν δὲ φϑείρου. 

χρεῖττον γάρ μοι πλουτεῖν ἐστίν, 
3)» ΄ Ν 

σὲ δ᾽ ἐᾶν χλάειν μαχρὰ τὴν χεφαλῆν. 
ΒΛΕΨΙΔΗ͂ΜΟΣ 

ΝΣ ΤΥ Ὁ) ᾿ - , » 

γὴ “0 ἐγὼ γοῦν ἐϑέλω πλουτῶν 
2 τ “- ΝῚ ᾿ 

εὐωχεῖσϑαι μετὰ τῶν τειαίδων 
θ1ὅ τῆς τὲ γυναιχός, χαὶ λουσάμενος 

λιπταρὺὸς χωρῶν ἐχ βαλανείου 
τῶν χειροτεχγῶν 

χαὶ τῆς πενίας χαταπαρδεῖν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 

“ ς - {τ 

αὑτὴ μὲν ἡμῖν ἡπίτριτπτος οἴχεται. 
τ 2 Ν " . ΄ 2 - ΄ Ν ν 

8620 ἐγὼ δὲ χαὶ σύ γ᾽ ὡς τάχιστα τὸν ϑεὸν 
2 -  ῊΝ ΕῚ 2 -᾽ 

ἐγχαταλχλινοῦντ᾽ ἄγωμεν εἰς “Ισχλητπιοῦ. 
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ 

Ν ν ’ὔ ᾿ὕ Ν Ζ ΟΥ̓ 

χαὶ μὴ διατρίβωμέν γε, μὴ πάλιν τις αὐ 
κ ᾿ 3 " ᾿ς 

ἐλϑὼν διαχωλύσῃ τι τῶν πιροὔργου ποιεῖν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

- σ΄ ᾽ὕ Ἁ) 2 ΄ 2 - γαῖ Καρίων τὰ στρώματ᾽ ἐχφέρειν σ᾽ ἐχρῆν 
΄, 2 , Ν » «ς ,᾽"“- 

αὐτόν τ᾽ ἀγειν τὸν Πλοῦτον, ὡς νομίζεται, 
᾿ σὴ ΤΡ Ὁ Ὁ Ἂ 27 2 , χαὶ τὰλλ᾽ ὁσ᾽ ἐστὶν ἔνδον ηὐτρεττισμένα. 

ΧΟΡΟΥ͂ 

ΚΑΡΙΩΝ 
(ὁ πλεῖστα ϑησείοις μεμυστιλημένοι 

9 τῷ οι 

γέροντες ἄνδρες ἐττ᾽ ὀλιγίστοις ἀλφίτοις, 
ὡς εὐτυχεῖϑ᾽, ὡς μαχαρίως πειτράγατε, 

680 ἄλλοι ϑ᾽ ὅσοις μέτεστι τοῦ χρηστοῦ τρόπου. 
ΧΟΡῸΣ 

τί δ᾽ ἔσειν ὦ βέλτιστε τῶν σαυτοῦ φίλων; 
φαίνει γὰρ ἥχειν ἄγγελος χρηστοῦ τινος. 

ΚΑΡΙΩΝ 

ὃ δεστιότης ττέπτραγεν εὐτυχέστατα, 
μᾶλλον δ᾽ ὃ Πλοῦτος αὐτός" ἀντὶ γὰρ τυφλοῦ 

θ8ῦ ἐξωμμάτωται χαὶ λελάμπρυνται κόρας, 
-Ισχληπιοῦ παιῶνος εὐμενοῦς τυχών. 
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ΧΟΡῸΣ 
λέγεις μοι χαράν, λέγεις μοι βοάν. 

ΚΑΡΙΩΝ 
“ ᾽, ΥΥ 2 ΄ Ὥϑι 927 , 

σιάρεστι χαίρειν, ἣν τε βούλησϑ' ἣν τὲ μη. 
ΧΟΡῸΣ 

᾿ ζ ΄ ᾿" » ν ᾿ 

ἀναβοάσομαι τὸν εὐπαιδα χαὶ ᾿ 
μέγα βροτοῖσι φέγγος “ἰσχληπιόν. 040 

ΓΥΧΗ 
΄ ς ΄ 3 5 , θὲ 5) »η ἢ 

τίς ἡ βοή ποτ᾽ ἐστίν; ἀρ᾽ ἀγγέλλεται 

χρηστόν τι; τοῦτο γὰρ τιοϑοῦσ᾽ ἐγὼ “ιάλαι 
ἔνδον χάϑημαι περιμένουσα τουτονί. 

ΚΑΡΙΩΝ 
ταχέως ταχέως φέρ᾽ οἶνον ὠ δέσποιν᾽, ἵνα 

» ἀν ον ᾿ Ξ᾿ ἊΝ ν -» " ,κ-- χαὐτὴ πίῃς" φιλεῖς δὲ δρῶσ᾽ αὐτὸ σφόδρα" 
ς 2 ων ΠΝ [“ , ΄, 
ὡς ἀγαϑὰ συλλήβδην ἁπαντά σοι φέρω. 

ΓΥΧΗ 

σὺ Ψ-» σ' 

Ν -« 23 

καὶ ποῦ στιν; 
ΚΑΡΙΩΝ 

ἐν τοῖς λεγομένοις ᾿ εἴσει τάχα. 
ΤΥΝΗ 

, ., “ ΄ ΄ ΄, πέραινε τοίνυν ὅ τι λέγεις ἀνύσας ποτέ. 
ΚΑΡΙΩΝ 

, ’ ν , 

ἄχουε τοίνυν, ὡς ἐγὼ τὰ πράγματα 
- » , 7 - 

ἐχ τῶν ποδῶν ἐς τὴν χεφαλήν σοι πάντ᾽ ἐρῶ. θ00 
ΓΥΧΗ 

Ἄς δον δ 58 ».5 . ΄ μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐς τὴν χεφαλήν. 
ΚΑΡΙΩΝ ον κοι 

μὴ τὰγαϑαὰ 
« - 

ἃ νῦν γεγένηται; 
ΓΥΝῊ 

μὴ μὲν οὖν τὰ πράγματα. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ς . , 3 ΄, { » Ν ( Ν 

ὡς γὰρ τάχιστ ἀφιχόμεϑα πρὸς τὸν ὕϑεον 
, ᾿ ΄ Ὶ ῇ 

ἄγοντες ἄνδρα τότε μὲν ἀϑλιώτατον 
- ᾿Ὶ ΕἾ) 3 - Ὁ , 2 , 

νῦν δ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλον μαχάριον χευδαίμονα. σὺ σι ΓΙ] 

- οἷ 2 Ἁ ». " α » 

σχιερῶτον μὲν αὐτὸν ἐπὶ ϑάλατταν ἤγομεν, 
ἔπειτ᾽ ἐλοῦμεν. 

ΓΥΝῊ 
γὴ “1 εὐδαίμων ἄρ᾽ ἣν 

5... ἷ - , ’ 

ἀνὴρ γέρων ψυχρᾷ ϑαλάττῃ λούμενος. 
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ΚΑΡΙΩΝ 
, Α ν , 5 » - 

ἔπειτα πρὸς τὸ τέμενος ἤιιεν τοῦ ϑεοῦ. 
2 Ἀ δ τ - ΄ ΩΥ ΄ 

ἐπεὶ δὲ βωμῷ πόπανα χαὶ ϑυλήματα 
χαϑωσιώϑη πέλανος Ἡ ζαίστου φλογί, 

7 -» “ τ 
χατεχλίναμεν τὸν Πλοῦτον, ὥσπερ εἰχὸς ἡν" 
ς - 2 ΄ ΄ 

ἡμῶν δ᾽ ἕχαστος στιβάδα παρεχαττύετο. 
ΓΥΝῊ 

7 , 3,5 5 , - - 

σαν δέ τινες χἄλλοι δεόμενοι τοῦ ϑεοῦ; 
ΚΑΡΙΩΝ 

. , τ Ὧν τρισί ωῳ 2 Χ ἣν. εἷς μέν γε Νεοχλείδης, ὃς ἔστι μὲν τυφλός, 
χλέπτων δὲ τοὺς βλέποντας ὑπερηχόντιχεν" 
ἕτεροί τε “τολλοὶ π᾿ταντοδαπὰ νοσήματα 

«ς 7 

ἔχοντες" ὡς δὲ τοὺς λύχνους ἀτιοσβέσας 
ς ΩΣ ΄ η - - 

ἡμῖν πταρήγγειλ; ἐγχαϑεύδειν τοῦ ϑεοῦ 
ς ΄ λ Η 2 ΄ » 2 " 9 ] ’ : 

ὁ πρόπολος, εἰττών, ἢν τις αἴσϑηται ψόφου, 
- “ ΄, ,ὔ σιγᾶν, ἅπαντες χοσμίως χατεχείμεϑα. 

2 Χ ΄ 2 2 ΄ 235 , 

χαγὼ χαϑεύδειν οὐχ ἐδυνάμην, ἀλλά με 
2 , 2 ,ὕ η ’ 

ἀϑάρης χύτρα τις ἐξέπληττε χειμέγνη 
2 ΄ Ρ - - 

ὀλίγον ἄπωϑεν τῆς χεφαλῆς του γρᾳδίου, 
232. αἱ ͵ ΄ 

ἐφ᾽ ἣν ἐπεθύμουν δαιμονίως ἐφερτεύσαι. 
» Ξὰ ὯΓ» ς - Ν ς , 

ἔπειτ ἀναβλέψας ὁρῶ τὸν ἱερέα 
ν - 3 ΄- Ν ᾿ 

τοὺς φϑοῖς ἀφαρπάζοντα χαὶ τὰς ἰσχάδας 
ἀπὸ τῆς τρατέζης τῆς ἱερᾶς" μετὰ τοῦτο δὲ 

- ΄“ 

σπεριῆλϑε τοὺς βωμοὺς ἅπαντας ἐν χύχλῳ, 

εἴ που πόττανον εἴη τι χαταλελειμμένον" 
- “ - ΄, ω 

ἔπειτα ταῦϑ' ἥγιζεν ἐς σάχταν τινά. 
χἀγὼ νομίσας πολλὴν ὁσίαν τοῦ πράγματος 

κ᾿ ᾿ ΄, - “Ἄ δ 

ἐπὶ τὴν χύτραν τὴν τῆς ἀϑάρης ἀνίσταμκαι. 
ΤΥΧΗ 

᾿, Ἔις Ρ ν ᾿ 

ταλάντατ᾽ ἀνδρῶν οὐχ ἐδεδοίχεις τὸν ϑεόν; 
ΚΑΡΙΩΝ 

ἣν ἘΣ Ἀ ΒῚ Α ᾽’ 8 

νὴ τοὺς ϑεοὺυς ἔγωγε μὴ φϑασειέ μὲ 

ἐπὶ τὴν χύτραν ἐλϑὼν ἔχων τὰ στέμματα" 
Ν ν - ἊΨ - 

ὃ γὰρ ἱερεὺς αὐτοῦ με προὐδιδάξατο. 
Ν ΄ 7 ΄ ΄, τ ᾿ ΄ 

τὸ γράδιον δ᾽ ὡς ἡσϑάνετό μου τὸν ψόφον, 
, τς ΄ ΕῚ ᾿ ν 

ἄρασ᾽ ὑφήρει" χᾷάτα συρίξας ἐγὼ 
2 Ἁ Ξ 3. ΄ ς , ΡῚῚ 2 

ὀδὰξ ἐλαβόμην ὡς παρείας ὧν ὄφις. 
. 7 , - Βα, ον ἢ δ᾽ εὐθέως τὴν χεῖρα ττάλιν ἀνέσπασεν, 
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, 2 Γαδ ΔῚ ᾿] π Ὁ 71ς} 2 »ς - 

χατέχειτο δ᾽ αὑτὴν ἐντυλίξασ᾽ ἡσυχῆ 
ὑπὸ τοῦ δέους βδέουσα δριμύτερον γαλῆς. 

3 λ ΒΝΩΝΣ - 2 ΄ νΝ Φ ΡῈ. Κη ὲ 

χἀγὼ τότ᾽ ἤδη τῆς ἀϑάρης πολλὴν ἔφλων 
ν ᾿ ΕΥ̓ 2 ᾿ 

ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ μεστὸς ἣν, ἀνετταυόμην. 
ΓΥΝῊ 

ς δὲ ϑ Ν ς -» ΄ Ε 

ὁ δὲ ϑεὸς ὑμῖν ου προσήειν; 
ΚΑΡΙΩΝ 

2 , οὐδέπω. 
ν" - 3 .25᾽ ν ΄ - , 

μετὰ τοῦτο δ᾽ ἤδὴ χαὶ γέλοιον δῆτά τι 
ἐποίησα. προσιόντος γὰρ αὐτοῦ μέγα πάνυ 
2 ῥ ς ᾿ χ ΄ 

ἀπέπαρδον" ἢ γαστὴρ γὰρ ἐπεφύσητό μου. 
ΓΥΧΗ 

ΕΥ̓ ΄ ν -} ν , 
ἡ πού σε διὰ τοῦτ᾽ εὐθὺς ἐβδελύττετο. 

ΚΑΡΙΩΝ 
ΒῚ 32 3 λ ΄ 2 ὦ;, ὲ ἘΓ 

οὐχ ἀλλ᾽ Ἰασὼ μέν γ᾽ ἐπαχολουϑοῦσ᾽ ἅμα 
΄ 2 ΄ ΄ ὑπηρυϑρίασε χὴ Πανάχει᾽ ἀπεστράφη 

-.ψ 9 ῳ. 9 2 " » ΄ 
τὴν ῥῖν᾽ ξιτιλαβοῦσ᾽" οὐ λιβανωτὸν γὰρ βδέω. 

ΓΥΧΗ 
ιν Κ᾽ πὰ Ν - 

αὑτὸς δ᾽ ἐχεῖνος; 
ΚΑΡΙΩΝ 

2 ᾿ »} ἌΔ,  ὦ , 

οὐ μὰ 441 οὐδ᾽ ἐφρόντισεν. 
ΓΥΧΗ 

, , , ΄ ᾿ , 
λέγεις ἄγροικον ἄρα σύ γ᾽ εἶναι τὸν ϑεόν. 

ΚΑΡΙΩΝ 
» ,2) δὰ » 2 23η.»Ν ᾽ 

μα «1“{ οὐχ ἔγωγ, ἀλλὰ σχατοφαγον. 

ΓΥΧΗ 
ὟΝ "η αἱ τάλαν. 

ΚΑΡΙΩΝ 
Ν τῶν να Ν ν ο ΩΝ 2 , μετὰ ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν εὐϑὺς ἐνεχαλυψάμην 

δείσας, ἐχεῖνος δ᾽ ἐν χύχλῳ τὰ νοσήματα 
᾽ ἱ ἐϊ 

σχογιῶν πτεριήει τεάντα χοσμίως πάνυ. 

ἔπειτα παῖς αὐτῷ λίϑινον ϑυΐδιον 
σχιαρέϑηχε χαὶ δοίδυχα καὶ χιβώτιον. 

ΓΥΝῊ 
λίϑινον; 

ΚΑΡΙΩΝ 
΄ 5 - ; , 

μὰ Δ οὐ δῆτ᾽ οὐχὶ τό γε χιβώτιον. 
ΓΥΧΗ 

ν ΜῚ - ΓΙ, τ , δ} ᾿ 

σὺ δὲ πῶς ἑώρας ὦ χάχιστ᾽ ἀπολούμιενε, 

ὃς ἐγχεχαλύφϑαι φῆς; 
ΚΑΡΙΩΝ 

διὰ τοῦ τριβωνίου" 
Αὐϊδιορ]ιαλὶδ τοὶ. 11. .}} 
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9 2 ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 
2 κ κι 3. Ἴ »Ἐ ν κι Ρ 

ὀπὰς γὰρ εἶχεν οὐχ ὀλίγας μὰ τὸν Δία. 
σιρῶτον δὲ τεάντων τῷ Νεοχλείδῃ φάριαχον 
χαταυτλαστὸν ἐνεχείρησε τρίβειν, ἐμιιβαλὼν 

΄ ν - ΄, 2 4 

σχορόδων χεφαλὰς τρεῖς τηνίων. ἔπειτ᾽ ἔφλα 
τ "ἤν , 2 Ν 

ἐν τῇ ϑυίΐᾳ συμιταραμιγνύων ὀπὸν 
- 3; “ιν ἢ ΄ὔ ,ὕ 

χαὶ σχῖνον" εἶτ᾽ ὄξει διέμενος σφηττίῳ 
ἢ “- στ. τ ΠΝ ».5 , Ὁ 

χατέπλασεν αὐτοῦ τὰ βλέφαρ᾽ ἐχστρέψας, ἵνα 
γὉ. - - ει ΝΑ ἊΝ ᾿ ὑτν 

οδυνῷτο μᾶλλον. ὁ δὲ χεχραγὼς χαὶ βοῶν 
5» 3.9 ὭΣΤ ΤΕ δ Αν ἘΣ Ν , 2 Ξ 

ἔφευγ᾽ ἀνάξας" ὁ δὲ ϑεὸς γελάσας ἕφη 
ἐνταῦϑα νῦν χάϑησο χαταπετιλασμένος, 

ς ΄ - ᾽, 

ἕν᾿ ὑπτοιινύμενον τεαύσω σε ταῖς ἐχχλησίαις. 
: ΓΥΧῊ ; 

ξ ’ ἡ ,ὔ 2 ᾽ὕ » 

ὡς φιλότιολίς τίς ἐσϑ' ὃ δαίμων καὶ σοφός. 
ΚΑΡΙΩΝ 

μετὰ τοῦτο τῷ Πλούτωνι τιαρεχαϑέζετο, 
λ τῳ δὲ - - ΕΕ ΄ 

χαὶ πρῶτα μὲν δὴ τῆς χεφαλῆς ἐφήψατο, 
ἔπειτα χαϑαρὸν ἡμιτύβιον λαβὼν 
τὰ βλέφαρα περιέψησεν" ἢ Πανάχεια δὲ 

, 3 - ; Ν »κκ" 

χατεπέτασ᾽ αὐτοῦ τὴν χεφαλὴν φοινιχέδι 
- . , ΞΘ Ἐ . 

χαὶ πτᾶν τὸ πρόσωπον" εἶϑ᾽ ὃ ϑεὸς ἐπόπητυσεν. 
- ΄ ΟῚ "7 ΝΣ. 2 - . 

ἐξηξάτην οὖν δύο δράχοντ᾽ ἔχ τοῦ νεὼ 
«ς - ᾿ ᾿, 

ὑχεερφυεῖς τὸ μέγεϑος. 
ΤΎΧΗ 

ὦ φίλοι ϑεοί. 
ΚΑΡΙΩΝ 

΄ .3. "Ἑ ν ν ΝΣ. τς ᾿ ΣΎΝ ἡ τῇ 

τούτω δ᾽ ὑπὸ τὴν φοινιχίδ᾽ ὑποδύνϑ'᾽ τσυχὴ 
Ἁ ΡΥ , «“ 2 ϑῳ ὦ τὰ βλέφαρα περιέλειχον, ὡς γ᾽ ἐμοὐδόκχει" 

χαὶ πρίν σὲ χοτύλας ἐχπιεῖν οἴνου δέχα, 
ς - ΞΤ , ἌΡ , 
ὁ Πλοῦτος ὠ δέσπτοιν᾽ ἀνειστήχει βλέπων" 
2 Χ ΝᾺ δὴ ΣΟ Ὁ ν᾿ Ὁ» ’ ΝΕ Ψ- -“ 

ἐγὼ δὲ τὼ χεῖρ᾽ ἀνεχρότησ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς 
ν ν , Ὁ» ς ᾿ 2 2 , 

τὸν δεσττότην τ΄ ἤγειρον. ὃ ϑεὸς δ᾽ εὐϑέως 
γ 7 Ἐ ἊΣ ἐν , 

ἠφάνισεν αὑτὸν οἵ τ᾽ ὄφεις ἐς τὸν νεών. 
2 ᾽, 2 2 -" -" - οἱ δ᾽ ἐγκαταχείμενοι πταρ᾽ αὐτῷ πῶς δοχεῖς 

ν -» 2 - κ ΣῪ ΄ Ὁ ΚΥ 

τὸν Πλοῦτον ἠσπάζοντο χαὶ τὴν νύχϑ' ὁλὴν 
2 , ΄ ς ΄, 

ἑγρηγόρεσαν, ἕως διέλαμιμεν γμέρα. 
Ψ Ν ν2 "4 ΩΝ Ν ᾽, 

ἐγὼ δ᾽ ἐχήνουν τὸν ϑεὸν πάνυ σφόδρα, 
[7] ’ ’ κ - ΄ 

οτι βλέπειν ἐποίησε τὸν Πλοῦτον ταχύ, 

τὸν δὲ Νεοχλείδην μᾶλλον ἐτεοίησεν τυφλόν. 
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ΓΥΝΗ 
[4 »" ᾿ ΄, ἘΣ ΦΔΑΖ 

ὕσην ἔχεις τὴν δύναμιν ὠναξ δέσττοτα. 
3. ᾿ ’, ὩΣ τ. Ὁ ὴ - 

ατὰρ φρᾶσον μοι, που σϑ ὁ Πλουτος; 

ΚΑΡΙΩΝ 
» ᾿ 

ἐρχέται. 

δίιην δι, 3 κι 3. ἃ 3 ἡ ς . «“ Μ5 

ἀλλ ἣν στερὲ αὑτὸν ὁχλος υτερφυὴς οσος. 750 

οἱ γὰρ δίχαιοι πρότερον ὄντες χαὶ βίον 

ἔχοντες ὀλίγον αὐτὸν ἠσπάζοντο χαὶ 
2 ΓΞ, - 5 ̓ δοῖ 94 ς ᾿ - ς Ὡ τὸ 

ἐδεξιοῦνϑ᾽ ἅπαντες ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
« ν ΄ ἧς , 2 ΟῚ 

ὅσοι δ᾽ ἐπελούτουν οὐσίαν τ᾽ εἶχον συχνὴν 
οὐχ ἐκ διχαίου τὸν βίον χεχτημιένοι, Ὁ 
2 - ᾿ - ς 

ὀφρῦς ξυνῆγον ἐσχυϑρώπαζόν ϑ᾽ ἅμα. 
᾿ Υ 2 ΄ ᾿ 

οἱ δ᾽ ἠχολούϑουν χατόπιν ἐστεφανωμένοι 
ΕΣ ᾽ Ἂ- ἐπ . 

γελῶντες εὐφημοῦντες" ἐχτυπεῖτο δὲ 
ν Ω Β] ΄ ΄ 

ἐμβὰς γερόντων εὐρύϑιιοις τεροβήμιασιν. 
γ γ5ὲ. -.52; ε ε2 εν» ΔῈ δος 
ἀλλ εἰ ἁπαξάπαντες ἐξ ἔγὸς λόγου τῦῦ 
2 - Χ - " , 

ὀρχεῖσϑε χαὶ σχιρτᾶτε χαὶ χορεύετε" 

4“) οι ωι 

"ἃ κι ς -» - ἡ - ὦ 

οὐδεὶς γὰρ ὑμῖν εἰσιοῦσιν ἀγγελεῖ, 
ς 2) ἡ 2 2 ΒΡ 2 κῶν" ἐς ἼΕΥ 

ὡς ἀλφιτ ΟὐᾺ ἕνεστιν ἕν τῷ ϑυλαχῳ. 

: ΓΥΝῊ 
ς ΄ 2 58 - ᾽η 

γὴ τὴν Ἑχάτην κἀγὼ δ᾽ ἀναδῆσαι βούλομαι 
4 σ. [8}} εὐαγγέλιά σε χριβανωτῶν ὁρμαϑῷ 

τὰν τ Ὑ , 

τοιαῦτ᾽ ἀπαγγείλαντα. 
ΚΆΑΡΙΩΝ 

Ἂ »Ἁ 59 5» 

μὴ νυν μελᾺ ἔτι, 
ς “ ὩΣ ,ὔ ) Υ - « - 

ὡς ἄνδρες ἐγγύς εἰσιν δὴ τῶν ϑυρῶν. 
ΓΥΧΗ 

φέρε νυν ἰοῦσ᾽ εἴσω χομίσω χαταχύσματα 
“ , Ε ἡ , 
ὥσττερ νεωνήτοισιν ὀρϑαλμοῖς ἐγώ. 

ΚΑΡΙΩΝ 
}) Ἢ χα - ᾽,  ε. ᾽, ,η ἐγὼ δ᾽ ὑπαντῆσαί γ᾽ ἐχείνοις βούλομαι. ττο 

ΧΟΡΟΥ͂ 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

χαὶ τιροσχυνῶ γε πρῶτα μὲν τὸν ἥλιον, 
ἔπειτα σεμνῆς Παλλάδος χλεινὸν πέδον 
χώραν τὲ πιᾶσαν Κέχροπος ἢ μ᾽ ἐδέξατο. 
αἰσχύνομαι δὲ τὰς ἐμαυτοῦ συμφοράς, 
οἵοις ἄρ᾽ ἀνϑρώποις ξυνὼν ἐλάνϑανον, -.) “. ὧν 

91» 
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924 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
ν 38) δὲ τω 3. πῶβαις α δια 1] ἐς τοὺς ἀξίους δὲ τῆς ἐμῆς ὁμιλίας 

ΠΥ) ᾿Ὶ ν Ἂν ἰκσ κα 5 ΄, 2 , 

ἔφευγον, εἰδὼς οὐδέν" ὦ τλήμων ἐγώ, 
ς 5» “5. τας ΚΣ ΟΡ ΘΟ .οὗ ΠΕΡ τ Ἄ 
ὡς οὔτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἀρ᾽ οὔτε ταῦτ᾽ ὀρϑῶς ἔδρων 
2 2 2 ν 7 7, 2 ΄ὔ 2 ΙΝ 

αλλ αὑτὰ πάντα πάλιν ἀναστρέιψμας ἐγὼ 
ΠΩ - 2 δ “ 

δείξω τὸ λοιπὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ὅτι 
, - - 2 ᾽ 

ἄχων ἐμαυτὸν τοῖς ττονηροῖς ἐπεδίδουν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

71 ἢ ΄ ς Ὶ ΄ , 

βάλλ᾽ ἐς κόραχας᾽ ὡς χαλεττόν εἰσιν οἱ φίλοι 
, -» » ὦ. , τ 

οἱ φαινόμενοι τιαραχρῆμι ὅταν τιράττῃ τις εὐ. 
΄ - 2 

γύττουσι γὰρ χαὶ φλῶσι ταἀντιχνήμια, 
,ὔ , , 

ἐνδειχνύμενος ἕχαστος εὐγνοιάν τινα. 
, - - 2 ᾿ " 

ἐμὲ γὰρ τίς οὐ προσεῖττιε; τιοῖος οὐχ ὄχλος 
΄, 3 - ΄ 

σιεριεστεφάνωσεν ἐν ἀγορᾷ πρεσβυτιχός; 
ΓΥΝΗ 

ΒῚ , ΘΟ κα) - ν ν ᾿ ν , 
ὠ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν καὶ σὺ καὶ σὺ χαίρετε. 

΄ ΄ ΄ Ν ΄ 

φέρε νυν, νόμος γάρ ἐστι, τὰ χαταχύσματα 
ταυτὶ χαταχέω σου λαβοῦσα. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
μηδαμῶς. 

ἐμοῦ γὰρ εἰσιόντος ἐς τὴν οἰχίαν 
΄ δὴ , 2 οὰ Ὁ ΄, σιρώτιστα χαὶ βλέψαντος οὐδὲν ἐχφέρειν 

- , 2 3 " -" 5) » 

χιρετδές ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐσφέρειν. 
ΓΥΝῊ 

τς τ τοὶ 5 τ δέξ ὁ ΟὟ Α Ἂ , Γ 

εἶτ᾽ οὐχὶ δέξει δῆτα τὰ καταχύσματα; 
ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

»} Ν Ν [ ᾿, “ ΄,ὔ 

ἔνδον γε παρὰ τὴν ἑστίαν, ὠσττερ νόμος " 
ΓᾺ , Ξὴ ᾽, 27 

ἔπειτα χαὶ τὸν φόρτον ἐχρύγοιμιεν ἂν. 
οὐ γὰρ πρετιῶδές ἐστι τῷ διδασχάλῳ 
ἰσχάδια χαὶ τρωγάλια τοῖς ϑεωμένοις 

ἊΨ ’ ΣΟ 53, ΄ - 

χιροβαλόντ᾽ ἐτεὶ τούτοις εἶτ᾽ ἀναγχάζειν γελᾶν. 
ΓΥΧΗ 

ΥΣ το , Ξ ς ἘΝ ΄ 3 ς ν 

εὖ σπιάνυ λέγεις" ὡς 4Ζ)εξίνικός γ᾽ οὑτοσὶ 
5 ς ΄ὔ -»" ΄ 

ἀνίσταϑ' ὡς ἁρπασόμενος τῶν ἰσχάδων. 
ΧΟΡΟΥ͂ 

ΚΛΡΙΩΝ 
ς σον Ψ Ὧ , 2 2 2 ΄ὔ 

ὡς ἡδὺ πράττειν ὠνδρές ἐστ᾽ εὐδαιμόνως, 
Χ δὰ Ἂν. 2: ΄ 3 "12 

χαὶ ταῦτα μηδὲν ἐξενεγχόντ οἴχοϑεν. 

ἡμῖν γὰρ ἀγαϑῶν σωρὸς ἐς τὴν οἰχίαν 
ἐχιεσπέπαιχεν οὐδὲν ἠδιχηχόσιν. 
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ἢ μὲν σιπύη μεστή ᾽στι λευχῶν ἀλφίτων, 
οἱ δ᾽ ἀμφορῆς οἴνου μέλανος ἀνθοσμίου. 
ἅπαντα δ᾽ ἡμεῖν ἀργυρίου χαὶ χρυσίου 
τὰ σχευάρια τιλήρη ᾿στίν, ὥστε ϑαυμάσαι. 
τὸ φρέαρ δ᾽ ἐλαίου μεστόν" αἱ δὲ λήχυϑοι 810 
μύρου γέμουσι, τὸ δ᾽ ὑπερῷον ἰσχάδων. 
ὀξὶς δὲ πᾶσα χαὶ λοτάδιον χαὶ χύτρα 
χαλχῆ γέγονε" τοὺς δὲ τιιναχίσκους τοὺς σαϑροὺς 
τοὺς ἰχϑυηροὺς ἀργυροῦς πάρεσϑ᾽ δρᾶν. 
ὃ δ᾽ ἱπνὸς γέγον᾽ ἡμῖν ἐξατίνης ἐλεφάντινος. 818 
στατῆρσι δ᾽ οἱ ϑεράποντες ἀρτιάζοιιεν 
χρυσοῖς" ἀποιψώμεσϑα δ᾽ οὐ λίϑοις ἔτι, 

ἀλλὰ σχοροδίοις ὑπὸ τρυφῆς ἑχάστοτε. 
χαὶ νῦν ὃ δεσπτότης μὲν ἔνδον βουϑυτεῖ 
ἦν χαὶ τράγον καὶ χριὸν ἐστεφανωμένος" 820 
ἐμὲ δ᾽ ἐξέπεμψεν ὃ κατινός. οὐχ οἷός τε γὰρ 
ἔνδον μένειν ἦν. ἔδαχνε γὰρ τὰ βλέφαρά μου. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
ἕπου μετ᾽ ἐμοῦ σπεαιδάριον, ἵνα πρὸς τὸν ϑεὸν 
ἴωμεν. ἶ 

ΚΆΑΡΙΩΝ 
2} ΄ ΡΣ Ψ  ςε ν Ἐ ᾿ 

ξα τίς ἐσϑ' ὁ προσιὼν οὑτοσί; 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

ἣν" δὲ 4 ᾿ 2’ - ᾿] ᾿] ’ 

ἀνὴρ πρότερον μὲν αϑλιος, νῦν δ᾽ εὐτυχής. 82ὅ 
; ΚΑΡΙΩΝ 

- «“ τῷ με: ᾿ - 
δῆλον ὅτι τῶν χρηστῶν τις, ὡς ἔοιχας, εἶ. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
΄ 2 

μαλιστ΄. 
ΚΑΡΙΩΝ 

» -" ᾿ 

ἔχεειτα τοῦ δέει: 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

Ν᾿. Ἁ Ἁ 

σρος τὸν ϑεον 
ἰδὲ ᾿ς ΄ ’ 2 " γ ῶ,"- »» 

χω" μεγάλων γάρ μοὺστὶν ἀγαϑῶν αἴτιος. 
ψ ἃ ν . Ύ 5... τω 
ἐγὼ γὰρ ἱχανὴν οὐσίαν παρὰ τοῦ πατρὸς 

ν᾽ ) ᾽ -- ’ - »᾽ 

λαβὼν ἐπήρχουν τοῖς δεομένοις τῶν φίλων, 880 
εἶναι νομίζων χρήσιμον πρὸς τὸν βίον. 

ΚΑΡΙΩΝ 
Φ , ᾿ ,ἢ ν Ω 
ἢ πού σε ταχέως ἐπέλωτεν τὰ χρήματα. 

[τ ν - « Ἀ - ὟΖ 

οὕτω τὸ πλουτεῖν ἐστιν ἡδὺ πρᾶγμα δή. 808 
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: ΔΙΚΑΙ͂ΟΣ 
“-ἅ ᾿ ΕῚ 

χομιδῇὴ μὲν οὖν. 
ΚΑΡΙΩΝ 

- - 3.05 3). 5 
οὐχοῦν μετὰ ταῦτ᾽ ἡσϑ'᾽ ἀϑλιος. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
χομιδῇ μὲν οὖν. χἀγὼ μὲν μην οὃς τές κομιδῇ μὲν οὐν. χάγω μὲν μην οὺς τέως 

γ ΄ νν , {ἢ , 

8830 ευηργέτησα δεομένους ἕξειν φίλους 
» , ᾿ , , 

ὄντως βεβαίους, εἰ δεηϑείην ττοτέ" 
« ὃ 2: , 5 2 2 ’ ε΄» 3.» 

οἱ δ᾽ ἐξετρέποντο χοὺκχ ἐδόχουν ὁρᾶν μ᾽ ἔτι. 

ΚΑΡΙΩΝ 
Χ ᾽ὕ .2 2. 3.) ὦ 

χαὶ κατεγέλων δ᾽ εὐ οἰδ᾽ ὅτι. 
ΔΙΚΑΙΟΣ ῳ 

- οἡ 2 

χομιδῇ μὲν οὖν. 
ΚΑΡΙΩΝ 

Ἀ κ » , 2 ᾽, 

αὐχμὸς γὰρ ὧν τῶν σχευαρίων σ᾽ ἀπώλεσεν. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

᾿] - 2 Ὁ}. Ἡὐτα 5 ᾿ ᾿ " 
8Ὁ ἀλλ᾽ οὐχὶ γῦν. ἀνϑ' ὧν ἐγὼ τιρὸς τὸν ϑεὸν 

΄ «“ ΄ 2 , 

προσευξόμενος ἤχω διχαίως ἐνθαδί. 
ΚΑΡΙΩΝ 

τὸ τριβώνιον δὲ τί δύναται πρὸς τῶν ϑεῶν, 
ὃ φέρει μετὰ σοῦ τὸ παιδάριον τουτί; φράσον. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
Χ “ἀν. ἈΦ 0. ΄ 2 Ν Ν « ΄, 

χαὶ τοῦτ ἀναϑήσων ἔρχομαι πρὸς τὸν ϑεὸν. 
ΚΑΡΙΩΝ 

Ἂ; - ΟΥ̓ ΡῚ ΄ - ἊΝ 2 κα“ Ν , 
810 μῶν οὖν ἐμυήϑης δῆτ᾽ ἐν αὐτῷ τὰ μεγάλα; 

ΔΙΚΑΙῸΣ 
᾽ 2 2.5.5. , Ὁ Ρ ,ὔ 

οὐχ ἀλλ᾽ ἐνερρίγωσ᾽ ἔτη τριαχαίδεχα. 
Ἶ ΚΑΡΙΩΝ 

οἱ 2 , 

τὰ δ᾽ ξιιβάδια; 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

χαὶ ταῦτα συνεχειμάζετο. 
ΚΑΡΙΩΝ 

Χ ποῦς 9 τῷ ΄ 2} Ὁ 
χαὶ ταῦτ ἀναϑήσων ἕξφερὲς οὐν:; 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
. ν ,’ 

γῃ τὸν Δία. 
ΚΑΡΙΩΝ 

, , Ἴ πὶ -᾿ -- ᾿ 
χαρίεντα γ᾽ ἥχεις δῶρα τῷ ϑεῷ φέρων. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
" , “Ξ 2 , τς 

889 οἴμοι χαχοδαίμωων, ὡς ἀπόλωλα δείλαιος, 

χαὶ τρὶς χαχοδαέμων χαὶ τετράχις χαὶ πιεντάχις 

χαὶ δωδεχάχις χαὶ μυριάχις" ἰοὺ ἰού. 
[4 , , 

οὕτω :ττολυφόρῳ συγχέχραμαι δαίμονι. 
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ΚΑΡΙΩΝ 
᾽»" 2 , 7 -" ᾽η ΒΞ 

“ίπολλον ἀἁποτρόπαιε χαὶ ϑεοὶ φίλοι, 85 
΄ Ὁ ΦῈ Χ “ , { ΕΥ̓ τς ΄ 

τί στον ἐστὶν ὁ τι πέπονϑεν ἀνϑρωττος χαχον; 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

οὐ γὰρ σχέτλια πέπονθα νυνὶ πράγματα, 

[2 

΄ 2 ν [4 3) « γ 

ἀπολωλεχὼς ἀπαντα τὰχλ τῆς οἰχίας 

διὰ τὸν ϑεὸν τοῦτον, τὸν ἐσόμενον τυφλὸν 
, Ύ » ἊΝ, τ 5.4. Ἢ ἌΣ 

σιάλιν αὐϑις, ἤνπερ μὴ ᾿λλίπωσιν αἱ δίχαι; 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

ἂν, ἃ ν Δ ν - ΄ ᾿ - 

ἐγὼ σχεδὸν τὸ πρᾶγμα γιγνώσχειν δοχῶ. 800 
΄ ΄, - ΄ ἣν 

χιροσέρχεται γάρ τις χαχῶς πράττων ἀνήρ, 
ἔοιχε δ᾽ εἶναι τοῦ στονηροῦ κόμματος. 

ΚΑΡΙΩΝ 
. , - , - 3 ΄ 

γὴ “ία καλῶς τοίνυν ττοιῶν ἀπόλλυται. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

- “ῷὦ Ὁ. δ Ὁ ΄ ΄“ κ -“ , 

ποῦ στοῦ σϑ' ὃ μόνος ἅπαντας ἡμᾶς πλουσίους 
ς ΄ Ὃ 2 , 
ὑτιοσχόμενος οὗτος ποιήσειν εὐϑέως, 806 

, 2 ᾿ - ν 

εἰ σπτάλιν ἀναβλέψειεν ἐξ ἀρχῆς; ὃ δὲ 
χκιολὺ μᾶλλον ἐνίους ἐστὶν ἐξολωλεχώς. 

ΚΑΡΙΩΝ 
Ὰ ,ὔ , » ων 

χαὶ τίνα δέδραχε δῆτα τοῦτ᾽; 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

ἐμὲ τουτονί. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ἡ τῶν πονηρῶν ἦσϑα χαὶ τοιχωρύχων; 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

δ “9 2 . ἤ᾿  Φ ΓΒ κι ς - γι τ " 
μὰ “0 οὐ μὲν οὖν ἔσϑ' ὑγιὲς ὑμῶν οὐδεέν, 810 

2 Ὗ Ἀ ν , 

χοὺχ ἔσϑ'᾽ ὅπως οὐχ ἔχετέ μου τὰ χρήματα. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ς 3: ᾽ ΄ 

ὡς σοβαρὸς ὦ -Ιάματερ εἰσελήλυϑεν 

»ὲ 

«ς , - “ - 

ὁ συχοφάντης. δῆλον ὅτι βουλιμιᾷ. 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ͂Σ 

Ν ἈΝ ᾿] Β] » ΝῊ , γ ὟΝ ω ’ ᾿ 

σὺ μὲν εἰς ἀγορὰν ἰὼν ταχέως οὐχ ἂν φϑάνοις 
- - , εὖ 2 ὦ» , 

ἐπὶ τοῦ τροχοῦ γὰρ δεῖ σ᾽ ἐχεῖ στρεβλούμενον 
εἰπεῖν ἃ πιετανούργηλχας. 

ΚΑΡΙΩΝ 
) »»» , 

οἰμώξαρα σύ. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

. ν ’ . ᾿Ξ Ν ,  »)»» 

γὴ τὸν “ία τὸν σωτῆρα πολλοῦ γ᾽ ἄξιος 
[2  Ογηὴ ς . τ 
ἄπασι τοῖς “Βλλησιν ὃ ϑεὸς οὗτος, εἰ 

[4] -- 

" , - Ὄ Ἀ “. 

τοὺς συχοφαντας ἐξολεὶ χαχοὺς χαχῶς. 
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ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
880 οἴμοι τάλας" μῶν χαὶ σὺ μετέχων χαταγελᾷς; 

ἐπεὶ σπεόϑεν ϑοἰμάτιον εἴληφας τοδί; 
ἐχϑὲς δ᾽ ἔχοντ᾽ εἶδόν σ᾽ ἐγὼ τριβώνιον. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
2 -" -»" Ἅ 

οὐδὲν πρροτιμῶ σου. φορῶ γὰρ πριάμενος 
τὸν δαχτύλιον τονδὶ στταρ᾽ Εὐδώμου δραχμῆς. 

ΚΑΡΙΩΝ 
2 5.) 72... “9 Κ κ 5) ΄ ͵ 

88ῦ ἀλλ᾽ οὐχ ἔνεστι συχοφάντου δήγματος. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

δ΄ ΒΕ Ὺ 5 κ«, πο Ὁ ἢ Χ ἢ ΖΞ ἐν δ Ἷ 
ἀρ οὐχ ύβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ πολλή; σχώπτετον, 
«“ ᾿ - 53. ὯΝ 715 2 Ρ] μ 

ὁ τι δὲ ποιεῖτον ἐνθάδ᾽ οὐχ εἰρήχατον. 
2 2 οὶ -" Ἂ 2 Χ42..5 Ν 2 ,ὔ οὐχ ἔπ ἀγαϑῷ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστὸν οὐδενί. 

ΚΑΡΙΩΝ 
Ν Ὶ 92) ΒΥ » » ΄, 3 Ὴ 9 Ὃν 

μὰ τὸν 4, οὐχουν τῷ γε σῷ, σαφ᾽ ἰσϑ' οτι. 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ 

2 ᾿ » 2 - Ν ν ΙΝ ΄, δ 

890 ἀπὸ τῶν ἑμῶν γὰρ ναὶ μὰ Δία δειπνήσετον. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ς ᾿ 5.τῦ|ϑ Ὁ Ω ἷ} ν ᾿ “ ΄ 
ὡς δὴ π᾿ ἀληϑείᾳ σὺ μετὰ τοῦ μάρτυρος 

΄ 2 ΄ 

διαρραγείης μηδενός γ᾽ ἐμτελήμενος. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

2 - 2» 3) ᾿ 3: , 
ἀρνεῖσϑον; ἔνδον ἐστὶν ὦ μιαρωτάτω 

Ὰ  ξϑι. ὅς. δ. ἐδ’ Ὅν ὅτ᾿ ὅν ἀπ ΤΣ 
890 1) Ὁ Ὁ δ ὩΣ Ὁ 1) 15. 5: 

ΚΑΡΙΩΝ 
χαχόδαιμον ὀσφραίνει τι; 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
- , 2 »» 

του Ψψυχους γ ἰσως, 

ἐπεὶ τοιοῦτόν γ᾽ ἀμπέχεται τριβώνιον. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

- 2 Ὦ; ΞῚ "“Φι ΌΣ ᾿ ἘΠ - ᾿Ν ,ὔ 
ταῦτ οὖν ἀνασχέτ ἐστὶν ὦ Ζεῦ χαὶ ϑεοί, 

΄ ς , ΕΣ ΨΡΕΘ ἌΝ 5 ς γ 

τούτους ὑβρίζειν εἰς ἔμ΄; οἵμ. ὡς ἀχϑομαι 

900 ὅτι χρηστὸς ὧν χαὶ φιλόπολις ττάσχω καχῶς. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

σὺ φιλόττολις χαὶ χρηστός; 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

ς 2 , 3 ’ὔ 

ὡς οὐδείς γ᾽ ἀνήρ. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

χαὶ μὴν ἐπερωτηϑεὶς ἀπόχριναί μοι. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

δ ν 

τὸ Τὶ; 



ΠΑΘΥΤῸΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
εωργὸὺὸς εἶ; 
ΠΕ ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

" ὴ“- 2 “ γ7 

μελαγχολᾶν μ΄ οὕτως οἴει; 
ΔΙΚΑΙΟΣ ᾿ 

γ 3: ἂν 

ἀλλ᾽ ἕμπορος; 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

,ὔ ΄ , ᾿] «“ ΄ 

γαί, σχήπτομαί γ᾽, ὅταν τύχω. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

, , , 32») 

τί δαί; τέχνην τιν ξιιαϑες; 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

Ὕ Ἀ " ’ 

ου μὰ τον Δα. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

- 53 ΄, ΡΒ. ΄ ν » 

χεῶς οὖν διέζης ἢ πόϑεν μηδὲν ποιῶν; 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

- - ᾿ῃ χ᾽ 

τῶν τῆς ττόλεώς εἰμ᾽ ἐπιμελητὴς πραγμάτων 
χαὶ τῶν ἰδίων πάντων. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
σύ; τί παϑών; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
ἘΞ βούλομαι. 

πῶς οὖν ἂν εἴης χρηστὸς ὦ τοιχωρύχε, 
εἴ σοι ττροσῆχον μηδὲν εἶτ᾽ ἀπεχϑάνει; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
οὐ γὰρ προσήχει τὴν ἐμαυτοῦ μοι πόλιν 
εὐεργετεῖν ὦ χέπφε χαϑ' ὅσον ἂν σϑένω; 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
εὐεργετεῖν οὖν ἐστι τὸ ττολυττραγμονεῖν; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
τὸ μὲν οὖν βοηϑεῖν τοῖς νόμοις τοῖς χειμένοις 
χαὶ μὴ ᾿᾽πιτρέπειν ἐάν τις ἐξαμαρτάνῃ. 

ΔΙΚΑΙ͂ΟΣ 
οὔχουν δικαστὰς ἐξεπίτηδες ἡ πόλις 
ἄρχειν χαϑίστησιν; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
χατηγορεῖ δὲ τίς; 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
«ς , 

ὃ βουλόμενος. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

2 -  Κἦ , 

οὐχοῦν ἐχεῖνός εἰμ᾽ ἐγώ, 
ς ψν ὍΝ, - , 

ὡς εἰς ἔμ᾽ ἤχει τῆς πόλεως τὰ πράγματα. 

910 
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ΔΙΚΑΙΟΣ 
Χ ’, ΄ 2 , 5» 

920 γὴ Ζὰ πονῆρον τᾶρα προστατὴν ἔχει. 
2 -. 2 2 ΄, ΩΝ Ὁ , » 

ἐχεῖνο ὃ οὐ βούλοι ἂν, ἡσυχίαν ἔχων 
- 3 ᾽ 

ζῇν ἀργός; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤῊΣ 

ἀλλὰ προβατίου βίον λέγεις, 
εἰ μὴ φανεῖται διατριβὴ τις τῷ βίῳ. 
ΡΥΝ ΔΙΚΑΙΟΣ 

οὐδ᾽ ἂν μεταμάϑοις; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ 

ΟΣ, γ , , 

οὐδ᾽ ἂν εἰ δοίης γέ μοι 
92 τὸν Πλοῦτον αὐτὸν καὶ τὸ Βάττου σίλφιον. 

ΔΙΚΆΙΟΣ 
χατάϑου ταχέως ϑοἰμάτιον. 

ΚΑΡΙΝ 
ς Ν , 

οὗτος, σοὶ λέγει. 
Σ Στ ς ΔΙΚΑΙΟΣ 

ἔσειϑ' ὑπόλυσαι. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ταῦτα πάντα σοὶ λέγει. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

, 5.» Στὸ » νΝ 

χαὶ μὴν προσελϑέτω πρὸς ἔμ᾽ ὑμῶν ἐνθαδὶ 
ὃ βουλόμενος. 

ΚΑΡΙΩΝ 
2 -» 2 - ΄ 2 5.52. ΄ 

οὐχοῦν ἐχεῖνός εἰμ᾽ ἐγώ. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ 
» , 2 ν᾿, ἜΝ 

980 οἴμοι τάλας ἀττοδύομαι μιεϑ᾽ ἡμέραν. 
ΚΑΡΙΩΝ 

Ν Ν 58 -- 2. ΄, , ΡῚ “2 

σὺ γὰρ ἀξιοῖς τἀλλότρια τιεράττων ἐσϑέειν. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤῊΣ 
» « τοὶ «ἂς 5 ΟΝ 

ὁρᾷς ἃ ποιεῖ; ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
« 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
2 2 ΒΕ ΄ «᾿ - , 

ἀλλ᾽ οἴχεται φεύγων ὧν εἶχες μάρτυρα. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

ΡΩ ,ὔ , 

οἴμοι περιξίλημμαι μόνος. 
ΚΑΡΙΩ͂Ν ρως 

γυνὶ βοᾷς; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ 

Ε: » 42 Σ΄ ἢ 

980 οἴμιοι μαλ αὐϑις. 
ΚΑΡΙΩΝ 

δὸς σύ μοι τὸ τριβώνιον, 
3. κ᾽ , , 

ἵν᾿ ἀμφιέσω τὸν συχοφάντην τουτονί. 
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ΔΙΚΑΙΟΣ 
μὴ δῆϑ'᾽" ἱερὸν γάρ ἐστι τοῦ Πλούτου πάλαι. 

ΚΑΡΙΩ͂Ν 
- , 2 ’, 

ἔπειτα τοῦ χάλλιον ἀνατεϑήσεται 
ἢ περὶ πονηρὸν ἄνδρα χαὶ τοιχωρύχον; 
Πλοῦτον δὲ χοσιιεῖν ἱματίοις σειμινοῖς τερέττει. 940 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
- "3 3 , ΄, ΄ ᾽, Ρ] , τοῖς δ᾽ ἐμβαδίοις τί χρήσεταί τις; εἰπέ μοι. 

ΚΑΡΙΩΝ 
Ἀ - ᾿ " , τι , Ἔ ΄ χαὶ ταῦτα πρὸς τὸ μέτωπον αὐτίχα δὴ μάλα 

΄“ , " ὥσπερ χοτίνῳ προσπατταλεύσω τουτῳί. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

, ΄, ῚΝ 

ἀττξιμε" γιγνώσχω γὰρ ἥττων ὧν πολὺ 
ς ἘΠΕ Ὁ ὙΝΝ, Η ΄ ΄ ᾿ Ψ 
ὑμῶν" ἐὰν δὲ σύζυγον λάβω τινὰ 94 

᾽ι -» 

κἂν σύχινον, τοῦτον τὸν ἰσχυρὸν ϑεὸν 
ἐγὼ ποιήσω τήμερον δοῦναι δίχην, 
ς ἡ ἢ - πὰ Ἁ ΄, 

ὁτιὴ καταλύει περιφανῶς εἷς ὧν μόνος 
Ἁ , ’ " ΙΕ ν 

τὴν δημοχρατίαν, οὔτε τὴν βουλὴν πιϑὼν 
-ν -Ό , ΄,ὔ 

τὴν τῶν πολιτῶν οὔτε τὴν ἐχχλησίαν. 900 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

ἘΕκΟῚ Ὁ Ὴ, δὲ ν λί ὃ . ὙΓΑΤ χαὶ μὴν ἐπειδὴ τὴν “πτανοπλίαν τὴν ἐμὴ) 
, ΡΞ ν «ὧι ΄ 
ἔχων βαδίζεις, ἐς τὸ βαλανεῖον τρέχε" 

2 - - νι , 

ἔπειτ᾽ ἐχεῖ χορυφαῖος ἑστηχὼς ϑέρου. 
᾿ Ι. Ἀ τ ν ΄ , ,ὕ 

᾿ χαγὼ γὰρ εἶχον τὴν στάσιν ταύτην ττοτέ. 
ΚΑΡΙΩΝ 

2 Ψ “Ὦ ᾿ ΄ -᾽᾿ 2 υ ν 

ἀλλ᾽ ὃ βαλανεὺς ἕλξει ϑύραζ᾽ αὐτὸν λαβὼν 955 
-" 2 ΄ Σ ἘΔ. ΄ 

τῶν ὀρχιπέδων" ἰδὼν γὰρ αὐτὸν γνώσεται. 
ν᾽ 2 ἈΠ Η“ [4 δ ὦ " { , 

γὼ δ᾽ εἰσίωμεν, ἵνα πιροσεύξη τὸν ϑεόγ. 
ΧΟΡΟΥ͂ 

ΓΡΑΥ͂Σ 
3, π᾿ 55 ,ὴ , ΧΟὟἿᾺ . χιν ἢ ἀρ᾽ ὦ φίλοι γέροντες ἐπὶ τὴν οἰχίαν 
) ᾿, ΡΒ] Υ - ᾿΄ , - 

ἀφίγμεϑ'᾽ ὄντως τοῦ νέου τούτου ϑεοῦ. 960 
ἊΝ - ς - " ΄ ’ 

1 τῆς ὁδοῦ τὸ παράπαν ἡμαρτήχαμεν; 
ΧΟΡΟΣ 

2 Ρ] 2 ᾿] ’ 3 , 

ἀλλ᾽ ἴσϑ᾽ ἐπ᾿ αὐτὰς τὰς ϑύρας ἀφιγμένη 

ὦ μειραχίσχη" πυνϑάνει γὰρ ὡριχῶς. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

΄ 3 εἰ - » { ; , φέρε νυν ἐγὼ τῶν ἔνδοϑεν χαλέσω τινά. 
μῳ »» )».» , -ᾧ - ᾿ Γι. 
οτε εσὺτ ἐκεί ῦου του πολῆρου πομματος. ᾿ 857 
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ΧΡΕΝΥ͂ΛΟΣ 
Ἀ - Ν , 

90 μὴ δῆτ᾽" ἐγὼ γὰρ αὐτὸς ἐξελήλυϑα. 
3. ἢ ΄ ΄ , “τ 

αλλ' ὁ τι μάλιστ᾽ ἐλήλυϑας λέγειν σ᾽ ἐχρῆν. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

, Χ ν ΄ 3 3 , πέπονθα δεινὰ χαὶ πταράγνοιι" ὠ φίλτατε" 
3 οἱ τὰ ν ς τὰ 9) .- ΄ ἀφ᾽ οὗ γὰρ ὃ ϑεὸς οὗτος ἤρξατο βλέπειν, 
3 ΄ὔ 53 ΄ὔ ΄, δὶ , ἀβίωτον εἶναί μοι τιεϊτοίηχε τὸν βίον. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
, .) ΟΥ̓ 

9710 τί δ᾽ ἔστιν; ἡ που χαὶ σὺ συχοφάντρια 
ἐν ταῖς γυναιξὶν ἦσϑα; 

ΓΡΑΥ͂Σ 
Ν 29... ΔἋ " Ν 2} 

μα Ζ: ἔγω μὲν οῦ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

νλ} 2 Ὧ ἕᾧ , δ᾿ ᾿ ΟἽ » , Α͂ 

ἀλλ᾽ οὐ λαχοῦσ᾽ ἔπινες ἐν τῷ γράμματι; 
ΓΡΑΥ͂Σ 

, Ἢ 2 Ν ᾿ , ’ σχώπτεις" ἐγὼ δὲ καταχέχνισμαι δειλάχρα. 
ΧΡΕΜΥΛΟΣ 

ἐ - Ξ ΨΥ 5 . 
οὔχουν ἐρεῖς ἀνύσασα τὸν χνισμὸν τίνα; 

ΤΡΑΥ͂Σ 
, ΟΥ̓ ᾽ὔ 

970 ἄχουέ γυν. ἣν μοί τι μειράχιον φίλον, 
πενιχρὸν μέν, ἄλλως δ᾽ εὐπρόσωπον καὶ καλὸν 
χαὶ χρηστόν" εἰ γάρ του δεηϑείην ἐγώ, 
ἅπαντ᾽ ἐποίει, χοσμίως μοι καὶ καλῶς" 

ἐγὼ δ᾽ ἐχείνῳ γ᾽ αὖ τὰ πάνϑ'᾽ ὑπηρέτουν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

, 3. “ -μ«Ω9 ΄ 980 τί δ᾽ ἣν ὃ τι σου μάλιστ᾽ ἐδεῖϑ' ἑχάστοτε; 
ΓΡΑΥ͂Σ 

2 ω ΄ Ν ᾿ ,ὔ 

οὐ πολλά" χαὶ γὰρ ἐχνομίως μ΄ ἠσχύνετο. 
ἀλλ᾽ ἀργυρίου δραχμὰς ἂν ἤτησ᾽ εἴχοσιν ἀργυρίου δραχιιὰς ἂν ἡτησ᾽ εἴχοσι) 

οἱ. “ΟΣ τ 2 ν χ᾽ 9ὶ ὝΝ ς ΄ Ε' 
εἰς ἱμάτιον, ὀχτὼ δ᾽ ἂν εἰς ὑποδήματα 

χαὶ ταῖς ἀδελφαῖς ἀγοράσαι χιτώνιον 
2 Ψ, Χ -" 2 ΄, 98ὅ ἐχέλευσεν ἂν τῇ μητρί 9' ἱματίδιον" 

- 3 Ὅλ ΕΣ ΤΕ , , 
πυρῶν τ΄ ἂν ἐδεήϑη μεδίμνων τεττάρων. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
9) ᾽, ν » , 

οὐ πολλὰ τοίνυν μὰ τὸν “πόλλω ταῦτά γε 
» 3 ν - “ 3,3 ’ 

εἴρηχας, ἀλλὰ δῆλον ὅτι σ᾽ ἡσχύνετο. 
ΤΡΑΥΣ 

-» , Β] , χαὶ ταῦτα τοίνυν οὐχ ἕνεχεν μισητίας 
Ἰ8- ΒΞ 2. νυ" τῇ ν ᾿ “ 

990 αἰτεῖν μ΄ ἔφασχεν, ἀλλὰ φιλίας οὐνξχα, 
ἵνα τοὐμὸν ἱμάτιον φορῶν μεμνῇτό μου. 
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ΧΡΕῈ ΜΥ͂ΛΟΣ 
- ᾿] , ΄ 

λέγεις ἐρῶντ᾽ ἀνϑρωστον ἐχνομιώτατα. 

ΓΡΑΥ͂Σ 

ἀλλ᾽ οὐχί τοι νῦν ὃ βδελυρὸς τὸν νοῦν ἔχει 
Ἅ 3 ’ οὶ Ἢ Ι ,ὕ ’ὔ 

τὸν αὐτόν, ἀλλὰ πολὺ μεϑέστηχεν ττεαγυ. 
- Β] -" Ν - Α 

ἐμοῦ γὰρ αὐτῷ τὸν πιλαχοῦντα τουτονὶ 
᾿ , 2 - , χαὶ τἄλλα τἀπὶ τοῦ τείναχος τραγήματα 

2 , ΄ ς , { 5. κ ἢ 

ἐπόντα τιεμιμάσης ὑτιειπτούσης ϑ' τι 
᾿ (: 

εἰς ἑσττέραν ἤξοιμι, 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

᾽, ον 2 ΡῚ , » 

τέ σ᾽ ἔδρασ᾽; εἰπέ μοι. 
ΤΡΑΥ͂Σ 

Ἑ ’, ς - ᾿ ἄμητα προσαπέπεμιψεν ἡμῖν τουτονί, 
ΞΝ Ὑ τς δ: ἘῈ - , , ὩΣ - 2} ἐφ᾽ ᾧ τ᾽ ἐχεῖσε μηδέτιοτέ μ᾽ ἐλϑεῖν ἔτι, 1000 

΄ στ 2 , καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις εἶπτεν ἀπττοπέμπων ὅτι 
, 5Ἱ , Β ,͵ 

σιάλαι ττοτ᾽ σαν ἄλχιμοι Μιλήσιοι. 
ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 

-ἡ “ . , γ ᾿" ΕΙ 
δῆλον ὅτι τοὺς τρόπους τις οὐ μοχϑηρὸς ἣν, 
2 " - ΡΝ Ὁ, -“- 

ἐπεὶ ζατειλουτῶν οὐχέϑ' ἤδεται φαχῇ 
᾿ - ἊΝ Ἱ ἊΝ - , [4 23ϑ Σ[ὉΧ ΡῚ ἐς 

πρὸ τοῦ δ᾽ ὑπὸ τῆς πενίας ἅπαντ᾽ ἂν ἡσϑίιεν. τοῦ 
; ΓΡΑΥ͂Σ 

Η κ ν - ρ-"- , κ . ν 

χαὶ μὴν πρὸ τοῦ γ᾽ ὁσημέραι νὴ τὼ ϑεὼ 
ἐπὶ τὴν ϑύραν ἐβάδιζεν ἀεὶ τὴν ἐμή σὶ τὴν ϑύραν ἐ ὶ τὴν ξιιήν. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

Φ ωω οι 

γα, Ἢ ΄, 

ἐπ᾽ ἐχφοράᾶν; 
; ΓΡΑΥ͂Σ 

᾿Σ », 2 ν - - ΄ 

μὰ 4 ἀλλὰ τῆς φωνῆς μόνον 

ἐρῶν ἀχοῦσαι. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

- ᾿ Η ΕἸ ’ 

τοῦ λαβεῖν μὲν οὖν χάριν. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

Ἁ , , 2 , ’ 
χαὶ νὴ “ὦ εἰ λυπουμένην γ᾽ αἴσϑοιτό με, 1010 

Ω ΒΝ ’ Ὁ» 

γηττάριον ἂν χαὶ φάβιον ὑπεχορίζετο. 
ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 

»" 2.»» 2 γ.ϑ »Ὰ γ ς , ἔπειτ᾽ ἴσως ἤτησ᾽ ἂν εἰς ὑποδήματα. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

μυστηρίοις δὲ τοῖς μεγάλοις ὀχουμένην 
- [{ ,:-» «“ ,, ᾿ ᾿ 

ἐπὶ τῆς ἁμάξης ὁτι προσέβλειψέν μέ τις, 

ἐτυπτόμην διὰ τοῦϑ'᾽ ὅλην τὴν ἡ μιέραν. 1018 
΄“ , - ΄, ς , ᾿- 

οὕτω σφόδρα ζηλότυπος ὁ νεανίσχος ἢν. 
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ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
Δ Ν σφ Ψ ς 

"μόνος γὰρ ἡδεϑ'᾽, ὡς ἔοιχεν, ἐσθίων. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

, - ΄ 3 

χαὶ τάς γὲ χεῖρας παγχάλας ἔχειν μ᾽ ἔφη. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ς ΄ , , δ 

ὁπότε προτείνοιέν γε δραχμὰς εἴχοσιν. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

γ7.. - ἴ ΡΣ ς ΄ 

1020 ύζειν τὲ τῆς χρύας ἔφασχεν ἡδύ μου. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ΟΣ 3. ἢ γ ἡ ᾿ ᾿ εἰ ϑάσιον ἐνέχεις, εἰχότως γε νὴ Δία. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

. ’ κ η 

τὸ βλέμμα ὃ᾽ ὡς ἔχοιμι μαλαχὸν χαὶ χαλόν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

2 Ν 5 Ὧγ τ 2 ἃ. ᾽, 
οὐ σχαιὸς ἣν ἀνγϑρωπος, ἀλλ ἠπίστατο 

, 2 Εν , 

γραὺς χαπρώσης ταἀφόδια χατεσϑέίειν. 
ΤΡΑΥΣ 

ἔ ως ἀελῖν πος ξι ὯΝ δῚ »2 » 2 2 - - 
1020 ταῦτ οὐν ὁ ϑεὸς ὦ φίλ ἄνερ οὐχ ὀρϑῶς ποιεῖ, 

΄ “ - - , Ἄρεα 

φάσχων βοηϑεῖν τοῖς ἀδικουμένοις ἀεί. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ ᾿ 
τί γὰρ ποιήσῃ; φράζε, καὶ πεπράξεται. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
2 ΄ ἌΠΟ» ΄ 2 Ἂ ΄ 
ἀναγχάσαι δίχαιόν ἐστι νὴ “ία 

Ἂ 3 Ὁ ΔΑ Ε᾿ ΦΥνδῷ - ΄ 9. - 
τὸν εὖ παϑόνϑ' υπ ἐμοῦ πάλιν μ᾽ ἀντευποιεῖν. 
ὟΝ ἮΙ Ὁ ΞΘ. ων ν᾿, ΑΘ ἐπ 6 

1090 ἢ μηδ ὁτιοῦν ἀγαϑον δίκαιός ἐστ᾽ ἔχειν. 

ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 
ΡῚ ω9 ε ΄ 5 Ὁ) Ἂν Ν 7 

οὔχουν καϑ' ἑχάστην ἀτιεδίδου τὴν νύχτα σοι; 
ΓΡΑΥ͂Σ 

5 ΣΟῚ 590 , -“- 2 ΄, , 

ἀλλ᾽ οὐδέποτέ με ζῶσαν ἀπολείψειν ἔφη. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

2 ῶ.- Ξ - , 2 2 ’, - ΡΥ 

ὀρϑῶς γε" νῦν δέ γ᾽ οὐκέτι σὲ ζῆν οἴεται. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

ἘΝ - ν» 5» , ραν. , 
ὑπὸ τοῦ γὰρ ἄλγους κατατέτηκ ὦ φίλτατε. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
Ε . ΤΡ ἢ , “ 5 νι Ξ 

108 οὐκ ἀλλὰ χατασέἕέσηπας, ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοχεῖς. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

ν ν , ϑἢ ΡΝ η ΄, 

διὰ δαχτυλίου μὲν οὖν ἔμεγ᾽ ἂν διελχύσαις. 
ΧΡΕΜΥ͂ΔΟΣ 

ο.) , 2.6 ν ,ὔ ΒΡ) , 

εἰ τυγχάνοι γ᾽ ὁ δαχτύλιος ὧν τηλίας. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
χαὶ μὴν τὸ μειράχιον τοδὶ προσέρχεται, 
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οὗπερ πάλαι χατηγοροῦσα τυγχάνω" 
ἔοιχε δ᾽ ἐπὶ χῶμον βαδίζειν. 

ΧΡΕΜΥΛΟΣ 
φαίνεται. 

στεφάγους γέ τοι χαὶ δᾷδ᾽ ἔχων τιορεύεται. 
ΝΕΑΝΙΑΣ 

ἀσπάζομαι. 
ΧΡΕΜΥΔΟΣ 

σέ φησιν. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

ἀρχαία φίλη, 
πολιὰ γεγένησαι, ταχύ γε νὴ τὸν οὐρανόν. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
΄ ἜΚ Υ οὖ - “ ΤΙ .ω͵ 7" 

τάλαιν ἐγὼ τῆς υβρξϑος ης υβροίζομαι. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
»} ᾿Ὶ , - ’ Ὁ 8) - ,ὔ 

ἔοιχε διὰ τιολλοῦ χρόνου σ᾽ ἑοραχέναι. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
, ΄ , Ων να Ξ.ῸΣ ν ων 51 

σειοίου χρόνου ταλάνταϑ', ὃς παρ ἑμοὶ χϑὲς ἣν: 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
΄ ΄ - ΚΞ τῷ , τοὐναντίον ττέπονϑε τοῖς πολλοῖς ἄρα" 

μεϑύων γάρ, ὡς ἔοιχεν, ὀξύτερον βλέπει. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

2 23... 

οὐχ ἀλλ ἀχόλαστός ἐστιν ἀεὶ τοὺς τρόπους 

᾿ς ΝΕΛΝΙΑΣ 
(ὁ Ποντοπόσειδον χαὶ ϑεοὶ πρεσβυτιχοί, 

- -" ᾿ [4 , 

ἐν τῷ τιροσώπῳ τῶν δυτίδων ὕσας ἔχει. 
Εεξι. ΓΡΑΥ͂Σ 
2 32 

ὦ, 
ν - ’, , 2 

τὴν δᾷδα μή μοι τιρόσφερ΄. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ἐὺ μέντοι Λέγει. 
ἀκ " ϑ ν “ ’ { Ν ’ 

ἕὰν γὰρ αὑτὴν εἷς μόνος σπινϑὴρ λαβῃ. 
«“ ν ΄ Ω 

ὡστίερ τταλαιὰν εἰρεσιώνην χαύσεται. 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

, ᾿ ’ Ἁ ΡῚ Ἁ - 

βούλει διὰ χρόνου πρὸς ἐιιὲ τεαῖσαι; 
ΓΡΑΥ͂Σ 

χιοῦ τάλαν; 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

ΤΥ ει α » ͵ 
αὐτοῦ, λαβοῦσα χάρυα. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
σεαιδιὰν τίνα; 

ϑ 
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1018 

1050 
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ΝΕΒΑΝΙΑΣ 
, » 7, 

πόσους ἔχεις ὀδόντας. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
ὭΣ Ν , 

ἀλλὰ γνωσομαι 
»7 2 , - , χάγωγ᾽" ἔχει γὰρ τρεῖς ἴσως ἢ τέτταρας. 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
3] 7, ; 4 -" 

ἀτιότισον᾽ ἕνα γὰρ γόμφιον μόνον φορεῖ. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

΄ ΦΟΘΆ -" 2 [9 , -» 

ταλάντατ᾽ ἀνδρῶν οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοχεῖς, 

σελυνόν μὲ ττοιῶν ἐν τοσούτοις ἀνδράσιν. 
ΝΕΑΝΙΑΣ 

27 , 2 ΡῚ 5) ΄ ἰφ 

ὁναιο μένταν, εἴ τις ἐχπιλυνειέ σξ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

2 ἘΞ 385) Ε ν “Ὁ " - 2 

οὐ δῆτ, ἐπεὶ νῦν μὲν χαπηλικῶς ἔχει, 

εἰ δ᾽ ἐχτιλυνεῖται τοῦτο τὸ ψιμύϑιον, 
ὄψει χατάδηλα τοῦ προσώπου τὰ ῥάχη. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
» ν γ ᾿ Ξ 

γέρων ἀνὴρ ὧν οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοχεῖς. 

ΧΚΕΛΝΙΑΣ 
σεειρᾷ μὲν οὖν ἴσως σὲ χαὶ τῶν τιτϑίων 
2 ΄ , Ὧ “- 2 ,ὔ ἐφατιτεταί σου λανϑάνειν δοχῶν ἐμέ. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
ν 2 ΄ γ 2 - 5, . ΄ 

μὰ τὴν ἐφροδίτην οὐχ ἐμοῦ γώ βδελυρὲ σύ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

μὰ τὴν Ἑχάτην οὐ δῆτα" μαινοίμην γὰρ ἀν. 
ἀλλ ὦ νεανίσχ᾽ οὐχ ἐῶ τὴν μείραχα 
μισεῖν σὲ ταύτην. 

ΝΕΛΝΊΑΣ 
ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ ὑπερφιλῶ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

χαὶ μὴν κατηγορεῖ γέ σου. 
ΝΕΛΝΙΊΑΣ 

τί χατηγορεῖ; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

εἶναί σ᾽ ὑβριστήν φησι καὶ λέγειν ὅτι 
πάλαι τιοτ᾽ ἦσαν ἄλχιμοι Μιλήσιοι. 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
ἐγὼ περὲ ταύτης οὐ μαχοῦμαί σοι. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
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ΝΕΛΝΙΑΣ 
αἰσχυνόμενος τὴν ἡλιχίαν τὴν σήν, ἐπεὶ 

7 γ ψιν 5. ἢ ὦ ΟἿ Ὁ ΄ : ας Ὁ 5 ΕᾺ 

οὐχ ἂν στοτ᾽ ἄλλῳ τοῦτ᾽ ἐπέτρειψ᾽ ἐγὼ στοιεῖν" 
-" ᾿ν» { , ὍΣ Ν ᾿ Υ 

γῦν δ᾽ ἄπιϑε χαίρων συλλαβὼν τὴν μείραχα. 
ΧΡΕΜΥΛΟΣ 

Ἔν 5 ν Ἐτ  πΣΩΣΞ ὙΣΞΕ ΣΤ, ᾿ οἰδ᾽ οἰδὰα τὸν νοῦν᾽ οὐχέτ᾽ ἀξιοῖς ἴσως 1080 
ΖΦ 2 Φ}Ὺ ὦ 

εἶναι μετ᾽ αὐτῆς. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

« ") 2 ΄, γ " ΄ ὁ δ᾽ ἐπιτρέψων ἐστὶ τίς; 
ΝΕΛΝΙΑΣ 

2 ᾽Ν , ΄ 

οὐχ ὧν διαλεχϑείην διεσττλέχω μέν) 
2 » ᾿ “ ΄, 

ἀγτὸ μυρίων ἐτῶν τε χαὶ τρισχιλίων. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

“ ΣΡ κι σε ρα . ἣΣ 5 
ὁμως δ᾽ ἐπειδὴ χαὶ τὸν οἶνον ἠξίους 

σείνειν, συνεχητοτέ᾽ ἐστί σοι καὶ τὴν τρύγα. 1080 
ΝΕΑΛΝΙΑΣ 

232η,42 » -" ν.»» η Ν ν ΄ 

ἀλλ᾽ ἔστι χομιδῇ τρὺξ παλαιὰ χαὶ σαπρά. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

Β] - ’ - ΄ ΄ 

οὐχοῦν τρύγοιττος ταῦτα ττάντ᾽ ἰάσεται. 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
2. ὍΤΤΙ 7 - - " ΄, 

ἀλλ᾽ εἴσιϑ' εἴσω" τῷ ϑεῷ γὰρ βούλομαι 
39 ἥλων Ζ,, { Ἐς ΝΣ ΄, ΄, "2 «" » 

ἐλϑὼν ἀναϑεῖναι τοὺς στεφάνους τούσδ᾽ οὺς ἔχω. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
2 " , ) τὰ - ν ΄ ΄ 

ἐγὼ δέ γ᾽ αὐτῷ χαὶ φράσαι τι βούλομαι. 1090 

ΝΕΛΝΙΑΣ 
ΕΣ Ν ΄, 2 2 » 

ἐγὼ δέ γ᾽ οὐχ εἴσειμι. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

{ ἴς " τ- 

ϑάρρει, μὴ φοβοῦ. 
᾿] Ά , 

οὐ γὰρ βιαάσεται. ᾿ 
ΝΕΑΝΙΑΣ 

σεάνυ χαλῶς τοίνυν λέγεις. 
ς " νΣ ν , ς ᾿ , 

ἱχανὸν γὰρ αὐτὴν τιρότερον ὑτιεγιίττουν χρόνον. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

ΞἷΝ “"). ᾽ 'Ν ᾿, ΄ γ ᾿ς 

βάδιζ᾽" ἐγὼ δέ σου χατόπιν εἰσέρχομαι. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
« γ , 3 σὰν ἰῷ η-Ἂ- " , 

ὡς «εὐτόνως ὠ Ζεῦ βασιλεῦ τὸ γρᾷάδιον 109 
[7] " - , , 
ὠστίξρ λεπτὰς τῷ μειραχίῳ τπροσίσχεται. 

ΧΟΡΟΥ͂ 

ΚΑΡΙΩΝ 
, »} ἂν" ὁ , " , χὰ ΕΣ 

τἰς ἐσϑ ὁ χοχίτων τὴν ϑύραν; τουτὶ τί ἣν; 
Αὐιδιομίιανὶς υοἱ. 1]. 9292 
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1110 

1118 

ὃ ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 
ΒῚ , 2 Ν ν᾿. ΄ 

οὐδεὶς ἔοιχεν" ἀλλὰ δῆτα τὸ ϑύριον 
Ἰ  ΔΥ πΞ ΄ς 5) ἡ ΚΝ Σ - φϑεγγόμενον ἄλλως χλαυσιᾷ. 

ἙΡΜΗΣ 
σέ τοι λέγω, 

ς ΄- ΄, 2 ΄ 

ὁ Καρίων, ἀνάμεινον. 
ΚΑΡΙΩΝ 
οὗτος εἶπέ μοι, 

δ τὴν θύραν ἔκοπεεε οὐσυσὲ ΟΣ σὺ τὴν ϑύραν ἔχοτιτες οὑτωσὶ σφόδρα; 
ἙΡΜΗΣ 

ν 2) 3242 , Ὶ ὌΝ ΄, ψ 

μὰ 40 κλλ' ἔμελλον" εἶτ᾽ ἀνέῳξάς μὲ φϑάσας. 
25.770} “η ν , , ΄, ἀλλ᾽ ἐχχάλει τὸν δεσπότην τρέχων ταχύ, 
ἔχεειτα τὴν γυναῖχα χαὶ τὰ παιδία, 
ἔπειτα τοὺς ϑεράποντας, εἶτα τὴν χύνα, 

, , 3 ν ἕ 
ἔπειτα σαυτόν, εἶτα τὴν ὑν. 

ΚΑΡΙΩΝ 
2 , 

εἶχτέ μοι, 
, 3 

τί δ᾽ ἔστιν; 
ἙΡΜΗ͂Σ 

ς ν 3 
ὃ Ζεὺς ὦ πονηρὲ βούλεται 

3 Ψ Ν Γο - , 

ἐς ταὐτὸν ὑμᾶς συγχυχήσας τρύβλιον 
ς 25 2 ’ ζ - 

ἁπαξάπαντας ἐς τὸ βάραϑρον ἐμβαλεῖν. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ς - - Ἧ ἐὰ ; 

ἢ γλῶττα τῷ χήρυχι τούτων τέιινεται. 
Ψ ῬᾺΣ ᾿ ᾽, Ν «ῳ ἘΠ ΠῚ ’ - 

ἀτὰρ διὰ τί δὴ ταῦτ᾽ ἐπιβουλεύει ποιεῖν 
ς - 

ἡμᾶς; 
ἘΡΜῊΣ 

ς ΄ ΄, ,ὕ 

ὁτιὴ δεινότατα πάντων τιραγμάτων 
ὙΓΡῸΣ Ω᾽ 5}. 5} (τ ΘΟ ΤᾺ ΩΦ δ ον πσκ ΄ 

εἴργασϑ. ἀφ᾽ οὗ γὰρ ἤρξατ ἐξ ἀρχῆς βλέπειν 
ς - 2 2 ’ 7 δε 

ὁ Πλοῦτος, οὐδεὶς οὐ λιθανωτόν, οὐ δάφνην, 
2 ’, 2 ς - ϑ 333. 2 2 " 

οὐ ψιαιστόν, οὐχ ἱερεῖον, οὐχ ἀλλ᾽ ουδεὲν 
ς - , ΄ - - 

ἡμῖν ἔτι ϑύει τοῖς ϑεοῖς. 

ΚΑΡΙΩΝ 
ν ,2) 2 2 

μὰ “{ οὐδέ γε 
, - ᾿ ἐς τς - ΄ 

ϑυσει. χαχῶς γὰρ ἐπεμελεῖσϑ' ἡμῶν τότε. 
ἙΡΜῊΣ 

. Ξξ ον - τ 

χαὶ τῶν μὲν ἄλλων μοι ϑεῶν ἧττον μέλει, 
2 ΝΝ “15 ΄ 3 ᾿ 

ἐγὼ δ᾽ ἀπόλωλα χαπιτέτριμμαι. 
ΚΑΡΙΩΝ 

σωφρονεῖς. 
ΕΡΜῈΣ 

“τρότερον γὰρ εἶχον μὲν τεαρὰ ταῖς χαπηλίσιν 
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πάντ᾽ ἀγάϑ' ἕωϑεν εὐϑύς, οἰνοῦτταν μέλε 
΄ ΄ τ - ΄ 5 

ἰσχάδας, ὅσ᾽ εἰχός ἐστιν “Ερμιῆν ἐσθίειν 
γυνὶ δὲ πιεινῶν ἀναβάδην ἀναπταύομαι. 

ΚΑΡΙΩΝ 
γ ΄ “ 2 ΄, Ἵ ΄ 

οὔχουν διχαίως, ὕστις ἐποίεις ζημίαν 
δ ἐν τγν,, χα νν3 Ξ 

ἐνίοτε τοιαῦτ᾽ ἀγάϑ'᾽ ἔχων; 1130 
ἙΡΜῊΣ 

) "η 
οἰμοι τάλας, 

- ως ὁ ΟΝ ΄ ΄ 

οἴμοι τελαχοῦντος τοῦ ᾽ν τετράδι “τεπεμμένου. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ἈΦ " ΡῚ ἝῈ , δ΄ ὦ 

ποϑεῖς τὸν οὐ τταρόντα καὶ μάτην καλεῖς. 
οὐκ ἀΞΈΜΗΙΣ 

οἴμοι δὲ χωλῆς ἧς ἐγὼ χατήσϑιον ἢ “ 5 ἧς ἐγ - ῇ - 

ΚΑΡΙΩΝ 
΄ - ΕΝ . ΄ 

ἀσχωλίαϊ᾽ ἐνταῦϑα πρὸς τὴν αἰϑρίαν. 
ἙΡΜῊΣ 

σπλάγχνων τε ϑερμῶν ὧν ἐγὼ χατήσϑιον. 1180 
ΚΑΡΙΩΝ 

2 ᾿ » Ἡ. 3. ον 23» ν»ν» ΄ 

ὀδύνη σε τιερὶ τὰ στιλάγχν᾽ ἔοιχ᾽ ἕτι στρέφειν. 
ἙΡΜῊΣ 

»" κ ΄ Ε) ΡΥ ᾿ 
οἴμοι δὲ χύλιχος ἴσον ἴσῳ χεχραμιένης. 

ὶ ΚΑΡΙΩΝ 
’ 2 » 3 ΄ 2 ᾽Ὰ ΄ ταύτην ἐπιπιὼν ἀπτοτρέχων οὐχ ἂν φϑαάνοις. 

ἙΡΜῊΣ 
ΕΣ». ΄, » . - "ἡ 
ἀρ᾽ ὠφελήσαις ἄν τι τὸν σαυτοῦ φίλον; 

ΚΑΡΙΩΝ 
» ᾿ ΄ νὰ 1 ΄ ϑι σὰ -α τοῚ - 

εἴ του δέει γ᾽ ὧν δυνατός εἰμί σ᾽ ὠφελεῖν. 113 
ΕΡΜΗΣ 

΄ , ) 8 ΄ 
εἴ μοι πορίσας ἄρτον τιν᾽ εὖ τιετεμμένον 

δοίης καταφαγεῖν χαὶ χρέας νεαγνιχὸν 
ἕξ ΄ δὲ ΤΕ - ν᾿ 
ὧν ϑύεϑ'᾽ ὑμεῖς ἔνδον. 

ΚΑΡΙΩΝ 
2.52 2) 2 ΄ 

ἀλλ οὐχ ἕχίορα. 

ἙΡΜῊΣ 
᾿ ε , , - ν ’ 

χαὶ μὴν ὃπτότε γε σχευάριον τοῦ δεσπότου 
« ». ) ] ’ ΡΒ] δ} Ἵ { ΄ Ρ] ᾿ }] ᾿ 

ὑφέλοι᾽, ἐγώ σ᾽ ἄν λανϑάνειν ἐποίουν ἀεί. 1110 
ΚΑΡΙΩΝ 

ἥν δ, ΣΦ , ἢ τη . ᾿ 

ερ ῳ τε μετέχειν καυτὸς ὦ τοιϊχώρῦχε. 

τ ν » ν ΕῚ ᾿ 

"δὲν γάρ αν σοι γαστος ξεὺ τεεπὲμμεὲνος. 

ἙΡΜΗ͂Σ 
» “-- ᾿, 7 ᾿] Ἀ ΕῚ ΄ { 

ἐἑγχίξιτὰ τουτὸν γ αὐτὺς ὧν χατησϑιεες. 

Ὁ. 
- 



840 

1140 

1100 

1100 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΚΑΡΙΩΝ 
2 ᾿ - ον »} Ν 2 , 

οὐ γὰρ μιδτεῖχες τὰς ἴσας τιληγὰς ἑμοί, 
« ἐε ΗΞ {« , Ἀ ΄ γ ͵ 

ὑπότε τι ληφϑείην πτανουργήσας ἐγώ. 
ΕΡΜΗΣ 

ν , ᾿Ὶ ν ν ΄, 

μὴ μνησιχαχήσης, εἰ σὺ Φυλὴν χατέλαβες. 

ἀλλὰ ξύνοιχον τορὸς ϑεῶν δέξασϑέ με. 
ΚΑΡΙΩ͂Ν 

ΞΏ 3) . ἌΣ ᾿ν 
ἔγεειτ᾽ ἀπολιπὼν τοὺς ϑεοὺς ἐνθάδε μενεῖς; 

ἙΡΜῊΣ 
ν ν Ἐν τ 2 η , ΄ 

τὰ γὰρ παρ ὑμῖν ἔστι βελτίω πολύ. 

ΚΑΡΙΩΝ 
ρου, 2 Ὁ 3 - 3 , Υ̓ : 

τί δέ; ταὐτομολεῖν ἀστεῖον εἶναί σοι δοχεῖ; 
ἙΡΜῊΣ 

. , 2 - ὈΣΧΟΥΕΝ ΧῸΝ ΄ 5: 
πατρὶς γάρ ἐστι πᾶσ᾽ ἵν᾿ ἂν πράττῃ τις εὑ. 

ΚΑΡΙΩΝ 
, ΝΞ ΠΝ Ἄς " Ξ- - 2 Ὧχ. ἢ 2 Ρ Ξ 

τί δῆτ᾽ ὧν εἴης ὄφελος ἡμῖν ἐνϑαδ᾽ ὧν; 
ἙΡΜῊΣ 

Ἁ Ἁ ’ὔ «- ’ ’ 

σπιαρὰ τὴν ϑύραν στροφαῖον ἱδρύσασϑέ μιξ. 
ΚΑΡΙΩΝ 

- 5] 2 2 ΕΙΣ », 2 2οχ - 

στροφαῖον; ἀλλ᾽ οὐχ ἔργον ἔστ᾽ οὐδὲν στροφῶν. 
Ἶ ΒΕΡΝΗΣ 

2) 5} - 

αλλ ξμιπολαῖον. 
ΚΑΡΙΩΝ 

ἀλλὰ τιλουτοῦμεν" τί οὖν 
“Ὅοιιῇ λινχάπηλ ἡμᾶς δεῖ “ ᾿Ξ μὴν παλιγχάπηλον ἡμᾶς δεῖ τρέφειν; 

ΒΡΜῊΣ 
ἀλλὰ δόλιον τοίνυν. 

ΚΑΡΙΩΝ 

δόλιον; ἥκιστά γε" 
2 ν ΄ - » 3 ἔν κς- “- ἱ 

οὐ γὰρ δόλου νῦν ἔργον, ἀλλ ἁπλῶν τρόπων. 
ΒΡΜῊΗΣ 

2 τ} ὑφ , 

αλλ ἡγεμοόνιον. 
ΚΑΡΙΩ͂Ν 

υ Ὑνδ τ Ν , 

ἀλλ᾽ ὃ ϑεὸς ἤδη βλέπει, 
« , ΒῚ ᾿ 

ὥσϑ᾽ ἡγεμόνος οὐδὲν δεησόμεσϑ' ἔτι. 
ΕΡΜΗΣ 

2 ΄ , » " ΡΣ ὧν - 

ἐναγώνιος τοίνυν ἔσομαι. χαὶ τί ἔτ ἐρεῖς; 

σιλούτῳ γάρ ἔστι τοῦτο συμφορώτατον 
ποιεῖν ἀγῶνας μουσιχοὺς καὶ γυμνιχούς. 

ΚΑΡΙΩΝ 
ς 5 ὐε 5ὲ σον , δεν τ γον Η 
ὡς ἀγαϑόν ἐστ᾽ ἐπωνυμίας πολλὰς ἔχειν 
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οὗτος γὰρ ἐξηύρηχεν αὑτῷ βιότιον. 1100 
οὐχ ἐτὸς ἅπαντες οἱ δικάζοντες ϑαμὰ 

σπεύδουσιν ἐν πολλοῖς γεγράφϑαι γράμμασιν. 
ἙΡΜῊΣ 

οὐχοῦν ἐπὶ τούτοις εἰσίω; 
ΚΑΡΙΩΝ 

χαὶ πλῦνέ γε 
αὐτὸς τιροσελϑὼν πρὸς τὸ φρέαρ τὰς χοιλίας, 

ἵν᾽ εὐθέως διαχονιχὺς εἶναι δοχῇς. 1170 
ΧΟΡΟΥ͂ 

ΙΕΡΕΥ͂Σ 
᾽, Ν μν ΘΙ ΦΘΑ ᾿] ν ΄, - 

τίς ἂν φράσει᾽ ὅπου ᾽στὶ Χρεμύλος μοι σαφῶς; 
3 ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

 ΎῪ; »ν Ξ ΙΑ 

τί δ᾽ ἔστιν ὠ βέλτιστε; 
ΙΕΡΕΥ͂Σ 

ἜΣ 23....2) ᾿ς ἘΡ ἾΞΕΕ 

Ω Ε τί γὰρ ἀλκὰ ἢ χαχως:; 
2 γ᾽ ς . ΕῚ ΄ ς Ἵ - 2 

ἀφ᾽ οὗ γὰρ αὖ βλέπειν ὁ Πλοῦτος ἤρξατο, 
Ἂν ΞῚ εν Ἃ ἥν -ν ᾿ 
ἀπόλωλ ὑπὸ λιμοῦ. χαταφαχγεῖν γὰρ οὐχ ἔχω, 

χαὶ ταῦτα τοῦ σωτῆρος ἱερεὺς ὧν “ιός. 1175 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ἡ δ᾽ αἰτία τίς ἐστιν ὠ τιρὸς τῶν ϑεῶν; 
ΙΕΡΕΥΣ 

ϑύειν ἔτ᾽ οὐδεὶς ἀξιοῖ. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

τίνος οὕνεχα; 
ΙΕΡΕΥ͂Σ 

«“΄ ΄ ’, ᾿ ’ 

ὅτι τιάντες εἰσὶ τελούσιοι" χαίτοι τότε, 
“ } 5. Ν ΄ .« " δ) «“ ΕΙΣ 

οτ᾽ εἰχον οὐδέν, ὃ μὲν ἂν ἤχων ἔιστορος 
» ς -. { ΄ « ν,ὔ ΒᾺΝ 

ἔϑυσεν ἱερεῖόν τι σωϑείς, ὃ δέ τις ἄν 1180 
, ΕΣ ΄ " 5. ἽἋ “5 Ἀρλα 

δίχην ἀπτοφυγών, ὃ δ᾽ ἂν ἐχαλλιερεῖτό τις 
} , ΒΚ Ὺ ᾿’ ) .ς , ΡΞ - .} }9Ὸ " 

χαμέ γ᾽ ἐχάλει τὸν ἱερέα" νῦν δ᾽ οὐδεεὶς 
΄ " ᾿ 2. «Ἀν 2.0) , 

θύει τὸ παράπαν οὐδὲν οὐδ᾽ εἰσέρχεται, 
«ἉἈ ᾿Ὶ ΄ ᾽ “ὦ ΡῚ , 

σέλὴν αἸτοχεατησομενοίὶ γὲ πλεῖν ἢ μυρίοι. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
ἢ Ἁ ’ Ἁ ’ .“ ; 

οὔχουν τὰ νομιζόμενα σὺ τούτων λαμβάνεις; ᾿ς 118ὅ 
ΙΕΡΕΥ͂Σ 

ν τ ᾿ ᾿ - ) , - 

τὸν οὖν «“]Ἱία τὸν σωτῆρα χαὐτός μοι δοχῶ 
’ ὥ » Ε] ’ } ᾽ - ᾿ 

χαίρειν ἐάσας ἐνϑάδ᾽ αὐτοῦ καταμιένειν. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

΄ - , ’ ᾽Ὰ , ᾿ 

ϑάρρει" χαλῶς ἔσται γάρ, ἣν ϑεὸς θέλῃ. 
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ὁ Ζεὺς ὃ σωτὴρ γὰρ πάρεστιν ἐνθαδί, 
2 » ἊΨ 

1190 αὐὑτοματος ἡχῶων. 
ἹΕΡΕΥ͂Σ 

σάντ᾽. ἀγαϑὰ τοίνυν λέγεις. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

ἱδουσόμεϑ᾽ οὖν αὐτίκα μαλ', ἀλλὰ σιερέμιξγξ, 

τὸν Πλοῦτον, οὗττερ σιρότερον ἣν ἱδρυμένος 

τὸν ὀπισϑόδοιμον ἀεὶ φυλάττων τῆς ϑεοῦ. 

ἀλλ᾽ ἐχδότω τις δεῦρο δᾷδας ἡμμένας, 

1195 ἐν ἔχων προηγῇ τῷ ϑεῷ σύ. 

ΙΕΡΕΥ͂Σ 

σπιάνυ μὲν οὖν 
δρᾶν ταῦτα χρή. 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 
τὸν Πλοῦτον ἔξω τις χάλει. 

ΤΡΑΥΣ 
᾿ Χ Ἁ , -» 

ἐγὼ δὲ τί ποιῶ; 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

. ΄, το ν ν» 

τας χύτρας, αἷς τὸν ϑεον 

ἱδρυσόμεϑα, λαβοῦσ᾽ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φέρε 
-“ ς ΡΣ νον, "5 « ΡὮ Ν ᾽ 

σεμνῶς" ἔχουσα ὃ ἡλϑὲς αὑτὴ ποιχίλα. 

Ὡς Ἧ) [χ 3 ΠΟΥ ΟἼΡΡΟΙΣ 
1200 ὧν ὃ οὐνεχ ἡλϑον; 

ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

σιάντα σοι πεπράξεται. 
.).- . π , ς 2 ΕῚ ἰ: , 
ηξξει γὰρ ὁ γνεαγίσχος ὡς σ᾽ ξὶς ἕσττέραν. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
23η.52 γ7 , Ν ,3..35 - Ξ 

(ἀλλ᾽ εἴ γε μέντοι νὴ “1 ἐγγυᾷ σύ μοι 
{- 2 -- ΕΣ 12 »}᾽ δον ΚΑ ΧῸ ᾿ 

ἤξειν ἐχεῖνον ὡς ἕμ', οἴσω τὰς χύτρας. 
ΧΡΕΜΥ͂ΛΟΣ 

χαὶ μὴν πολὺ τῶν ἄλλων χυτρῶν τἀναντία 

1305 αὗται ποιοῦσι" ταῖς μὲν ἄλλαις γὰρ χύτραις 

ἡ γραῦς ἔπεστ᾽ ἀνωτάτω, ταύτης δὲ νῦν 
τῆς γραὸς ἐπιπολῆς ἔπεισιν αἱ χύτραι. 

ΧΟΡΟΣ 
Ἂν 5 ᾽ 9 ΥΧ "ἢ 1 2 ϑονς - ΕΙ 42 2 - 

οὐχ ἔτι τοίνυν εἰχὸς μέλλειν οὐδ᾽ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἀναχωρεῖν 
ΒῚ γ « Ξ -- Ν , ’, γ «(ὦ { 

ἐς τοὐὔπισϑεν" δεῖ γὰρ χατόπιν τούτων ἄδοντας ἕπεσϑαι. 
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“ πἰ Θ ΒῸ ΣΤ ΤΟΣ, 

ΘΕΝΤΘἊΣΣ 

Ι 

409 εἰσὶν 4ϑήνηϑεν ἐκκεχωρηκότες πρεσβῦται διὰ τὰς δίχας. 

πορεύονται δὲ πρὸς τὸν Τηρέα ἔποπα γενόμενον, πευσόμενοι παρ᾽ 

αὐτοῦ ποία ἐστὶ πόλις εἰς κατοικισμὸν βελτίστη. χοῶνται δὲ τῆς 

ὁδοῦ καϑηγεμόσιν ὀρνέοις ὃ μὲν κορώνῃ ὃ δὲ κολοιῷ. ὀνομάζονται 

δὲ ὃ μὲν Πεισϑέταιρος ὃ δὲ Εὐελπίδης, ὃς καὶ πρότερος ἄρχεται. 5 

ἡ σκηνὴ ἐν ϑηήναις. τὸ δροᾶιια τοῦτο τῶν ἄγαν δυνατῶς πεποιη- 

μένω. 

ἐδιδάχϑη ἐπὶ Χαβρίου διὰ Καλλιστράτου ἐν ἄστει, ὃς ἣν» δεύ- 

τερος τοῖς Ὄρνισι, πρῶτος ΑΙ μειψίας Κωμασταῖς, τρίτος Φοιΐνιχος 

Μονοτρόπῳ. ἔστε δὲ λέ. φοβερὰ δὲ τότε τοῖς ᾿ϑηναίοις τὰ πρά- τὸ 

γματα. τό τε γὰρ ναυτικὸν ἀπώλετο περὶ Σικελίαν, “ἄμαχος οὐκ 

ἔτι ἦν, Νικίας ἐτεϑνήκει, Ζεκέλειαν σαν τειχίσαντες “1απκεδαιμόνιοι, 

ἤγις ὁ “΄ακεδαιμονίων στρατηγὸς περιεκάϑητο τὴν Αττικήν, Αλκι- 

βιάδης τὰ “ακεδαιμονίων ἐφοόνει καὶ ἐκκλησιάζων συνεβούλευε τὰ 

χοηστὰ “ακεδαιμονίοις. ταῖτα αἱ ϑηναίων συμφοραί, διὰ ταῦτα 1 

αἱ ϑηναίων φυγαί. καὶ ὅμως οὐκ ἀπείχοντο τοῦ κακοπραγμονεῖν 

καὶ συκοφαντεῖν. 

ΙΠ 

Τῆς τῶν ϑηναίων πολιτείας τὸ μέγιστον» ἣν κλέος αὐτόχϑοσι 

γενέσθαι, καὶ αὕτη φιλοτιμία πρώτη τὸ μηδέπω μηδεμιᾶς πόλεως 

φανείσης αὐτὴν πρῶτον ἀναβλαστῆσαι. ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ὑπὸ προε- 30 

στώτων πονηρῶν καὶ πολιτῶν δυσχερῶν ἀνετέτραπτο, καὶ διωρ- 

ϑοῦτο πάλι». ἐπὶ οὖν τοῦ Δεκελεικοῦ πολέμου, πονηρῶν τινῶν τὰ 

πράγματα ἐγχειρισϑέντων», ἐπισφαλὴς γέγονεν ἡἣ παρ᾿ αὐτῶν κατά- 

στασις. καὶ ἐν μὲν ἄλλοις δράμασι διὰ τὴς κωμῳδικὴς ἀδείας ἤλεγχεν 

“ριστοφάνης τοὺς κακῶς πολιτευομένους, φανερῶς μὲν οὐδαμῶς, 3 

οὐ γὰρ ἐπὶ τούτου ἦν, λεληϑότω- δέ, ὅσον ἀνῆκεν ἀπὸ κωμῳδίας 

σπτροσχρούειν, ἐν δὲ τοῖς Ὄρνισε καὶ μέγα τι διανενόηται. ὡς γὰρ 

ἀδιόρϑωτον ἤδη γνοὐ σον τὴς πολιτείας το οσούσης καὶ διεφ ϑαριιένης 

ὑπὸ τῶν προεστώτων, ἄλλη» τινὰ πολιτείαν αἰνίττεται, ὡσανεὶ 

συγκεχυμένων τῶν καϑευτώτων" οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ τὸ 80 

σχῆμια ὅλον καὶ τὴν φύσιν, εἰ δέοι, ουμβουλεύει μετατίϑεσθαι πρὸς 
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᾿ ᾽ Ξ - ἕν Ὁ ᾿ ) ᾿ - « - . τῷ 

τὸ ἠρεκαίως βιοῦν. καὶ ἡ μὲν ἀπότασις αὕτη. τὰ δὲ κατὰ ϑεῶν 
ϑ ᾿ ) ΄ - ΄ . ΄ 

βλάσφημα ἐπιτηδείως ὠκονόμηται. καινῶν γάρ φῆσι τὴν πόλιν 
δα τ το] -» ᾿ ͵ ὯΝ , ) -" τῷ 

σπροσδεῖσϑαι ϑεῶν, ἀφροντιστούντων τῆς κατοικίας ϑηνῶν τῶν 
." ῷ - γ , ς ; - ΄ γη.5) « εἶ 
ὄντων καὶ παντελῶς ἠλλοτριωκότων αὑτοὺς τῆς χώρας. ἀλλ᾽ ὁ μὸν. 

, ΄ - Ὧν ᾿ - 5 ΄ Ε - 
καϑόλου στόχος τοιοῦτος. ἕχαστον δὲ τῶν κατὰ μέρος οὐκ εἰκῇ, 

᾿ δ᾽ τν ᾿ σ : ξς 2 γ τ , Ξ ν᾽ . 
ἀλλ᾿ ἄντικρυς ϑηναίων καὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐγχειριζομένων τὰ 

κοινὰ ἐλέγχει τὴν φαύλην διάϑεσιν, ἐπιϑυμίαν ἐγκατασπείρων τοῖς 
ὑπανας ἔα ξ ᾿ : - ς : 
ἀκούουσιν ἀπαλλαγῆναι τῆς ἐνεστώσης μοχϑηρᾶς πολιτείας. ὑποτί- 

᾿ ες ᾿ δ᾿ “5, - - ᾿ ΄ 3, 5 Η 
ϑεται γὰρ περὶ τὸν ἀέρα πόλιν, τῆς γὴς ἀπαλλάσσων, ἀλλὰ καὶ 

δ ᾿ , γ , - 2 , ν ᾿ς ΕΠ ᾿ 

βουλὰς καὶ συνόδους ὀρνίϑων, ταῖς ϑηναίων δυσχεραίνων. ἀλλὰ 
. ὦ "Φ. ᾽ Ἐξ "οἱ κ ᾿ τὸ δρν ΝΞ καὶ ὅσα παίζει, ἐπίσκοπον ἢ ψηφισματογράφον ἢ τοὺς λοιποὺς 

΄ ΕΣ ς - γη.»" τ᾿ 5 ΄ - ς 
εἰσάγων, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ γυμνοῖ τὰς πάντων προαιρέσεις, ὡς 

, « ᾿ 5354.) τ' ἿΞ . - 
αἰσχροκερδείας ἕνεκεν χρηματίζονται. εἶϑ' ὕστερον καὶ τὸ ϑεῖον 

» ᾿ , ἘΞ . γ᾿ ἢ ΄ - ΄ , 
εἰς ἀπρονοησίαν κωμῳδεῖ. τὰ δὲ ὀνόματα τῶν γερόντων πεποίηται 

ὡς εἰ πεποιϑοίη ἕτερος τῷ ἑτέρῳ καὶ ἐλπίζοι ἔσεσϑαι ἐν βελτίοσι. 

τινὲς δέφασι τὸν ποιητὴν τὰς ἐν ταῖς τραγῳδίαι τερατολογίας ἐν 
- “5.5 ἡ» - - 5 2 ὦ 

μὲν ἄλλοις διελέγχειν, ἐν δὲ τοῖς νῦν τὴν τῆς γιγαντομαχίας συμι- 
. γ , » Ὅν Β 5 5 

σιλοκὴν" ἕωλον ἀποφαίνων ὄονισιν ἔδωκε διαφέρεσθαι ποὸς ϑεοὺς 
- - γ - 

στερὶ τὴς ἀρχῆς. Ν Υ,, 
Ὁ δἷν ΄ , Ἃ ἄν Ὁ" - 2 » . - . ΄ 2 ΗΠ 
ἐπὶ Χαβρίου τὸ δρᾶμα καϑῆκεν εἰς ἄστυ διὰ Καλλιστράτου" εἰς δὲ 

; ἜΤ ; ΗΝ ι : ΝΣ 
λήναια τὸν Απφιάραον ἐδίδαξε διὰ Φιλωνίδου. λάβοι δ᾽ ἂν τις τοὺς 

, - ᾿ , ἘΣ ΄ ἘΞ ᾿ ὃ 

χρόνους ἐκ τῶν πέρυσι γενομένων ἐπὶ αριμνήστου τοῦ πρὸ Χαβοίου. 
- . ᾿ 5 . . ΟῚ ΄ . 

᾿ϑηναῖοι γὰρ πέμπουσι τὴν σαλαμινία», τὸν Αλκιβιάδην μεταστελ- 
΄ . ᾿ -" - ᾿ ΄ .«“ " "» , 

λόμενοι ἐπὶ κοίσει τῆς τῶν μυστηρίων ἐκμιμήσεως. ὃ δὲ ἄχοι μὲν 

Θουρίου εἵπετο τοῖς μεϑήκουσιν, ἐκεῖϑεν δὲ δοασμὸν ποιησάμενος 

εἰς Πελοπόννησον» ἐπεραιώϑη. τῆς δὲ μετακλήσεως μέμνηται καὶ 
: : ; διὸ δ οςς. ὁ. τὺ ᾿ : τς 

ἀριστοφάνης, ἀποκρύπτων μὲν τὸ ὄνομα, τὸ δὲ πρᾶγμα δηλῶν ἐν 

οἷς γέ φησι 
μηδαμῶς 

« -- . ΄ ἘΣ ΄ 

ἡμῖν παρὰ ϑάλατταν, ἵν᾽ ἀνακύψεται 
. ὦ Δ (ἊΝ γ “ ς , 

κλητὴρ᾽ ἀγουσ᾽ ἕωϑεν ἡ σαλαμινία. 

11 

“10ὑο ποεσβῦται ϑηναίων Πεισϑέταιρος καὶ Ξυὐελπίδης τὴν συκο- 

φαντίαν φεύγοντες τὴν ἀϑήνησιν, μετανίστασϑαι δοκιμάζουσι καὶ 

κολοιὸν καὶ κορώνην πριάμενοι παραγίνονται πρὸς δονιϑας τῆς 

παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιϑυμοῦντες διαγωγῆς. οἱ δὲ ὄρνιϑες τὸ μὲν πρῶτον 
ἀονεῖσϑαί φασιν, εἰ μετὰ ἀνϑρώπων πολεμίων ὄντων οἰκήσουσι" 

μαϑόντες δὲ ὕστερον ἃ ὠφεληϑήσονται, συγχωροῦσι μένειν αὐτούς" 
οἱ δὲ πόλιν κτίσαντες ἐν τῷ ἀέρι Νεφελοκοκκυγίαν ὠνόμασαν" ἀλλ᾽ 

οὐδὲ ταύτην ἀνενόχλητον ἐῶσιν οἱ ᾿ϑηναῖοι. μάντει γὰρ καὶ 

χρησπολόγοι φοιτῶσι λαβεῖν τι βουλόμενοι, ἐν οἷς καὶ Μέτων. οὗτοι 

9. ἅμαϑ ιὅ. πεποιϑοίη ὁ ἕτερος τῷ ἑταίρῳ, καὶ ὃς ἐλπίζοι 
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» » γ , » - " " " Ν »" » " 

δὲ πάντες ἀποπέμπονται ἄπρακτοι. τελευταῖον δὲ καὶ ϑεοὶ διὰ τὸ μὴ 

ἐᾶσϑαι τὸν καπνὸν τῶν ἱερείων ἀνιέναι λιμῷ φϑειρόμενοι πρευβεύ- 
ΤΩΡ ἧι : ποτα δ Ξ' 

ονται πρὸς τοὺς ὄρνιϑας. ὁ δὲ σκοπὸς τοῦ δρώματος διασῖραι πάλιν 
" μ ς Ω ΄ « " 3 ΄ ΣΈ. ΄ 

τοὺς ϑηναίους ὡς φιλοδίκους. ἡ δὲ σκηνὴ ἐν πέτραις καὶ ὀρνέοις. 
; : Υ ΔΗ ᾿ Ἐπ  ςς Γ ΐ :Ξ 

ἐγράφη δὲ μετὰ τὸν ““λκιβιάδην ὑπὸ τῆς σαλαμινίας νεὼς μεταπεμι- 

φϑῆναι διὰ τὴν περικοπὴν τῶν ἑρμῶν καὶ φυγεῖν εἰς “1ακεδαίμονα. 

'Υ 

ἈΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ 

᾿ . Ἢ ΄ Ἴ ΄ ΄ ΄ 
Διὰ τὰς δίκας φεύγουσ᾽ ϑήνας δύο τινές, 
οἱ πρὸς τὸν ἔποπα τὸν λεγόμενον Τηρέα 

΄ ΡῚ , ΄ 

ἐλθόντες ἠρώτων ἀπράγμονα πτόλιν. 

εἷς δ᾽ ὄονις ἔποπι συμπαρὼν μετὰ πλειόνων 
τεῷ ΄ Ἂ ΄ Δ ᾿ ’ πτηνῶν διδάσκει τί δύνατ᾽ ὀονίϑων γένος, 

καὶ πῶς, ἐάν περ κατὰ μέσον τὸν ἀέρα 

πόλιν κτίσωσι, τῶν ϑεῶν τὰ πράγματα 
. ’ Ε ᾿ - ΄ αὐτοὶ παραλήψοντ᾽. ἐκ δὲ τοῦδε φάρμακον 

΄ ᾿ ᾽ Ρ] ᾿ Φ 25.» 7 ΄ ᾿ 

πτέρυγάς τ᾽ ἐποίουν" ἠξίωσαν δ᾽ οἱ ϑεοί, 
2 ᾿ γ , ς - ΄ ἐπίϑεσιν οὐ μικρὰν ὁρῶντες γενομιένη,". 

͵ ἌΣ ΑΕ 

1 

“Ἰυσιστράτη τις ΄ϑήνησι τῶν πολιτίδων καὶ τῶν» Πελοποννησίων, 

ἔτε δὲ καὶ Βοιωτίων γυναικῶν σύλλογον ἐποιήσατο, διαλλαγὰς μη- 

χανωμένη τοῖς Ἕλλησιν" ὀμόσαι δὲ ἀναπείσασα μὴ πρότερον τοῖς 

ἀνδράσι συνουσιάσειν, πρὶν ἂν πολεμοῦντες ἀλλήλοις παύσωνται, 

τας μὲν ἐξωπίους ἐμπριλὰς καταλιποῦσα ὀπίσω, αὐτὴ δὲ πρὸς τας 

κατειληφυίας τὴν ἀκρόπολιν μετὰ τῶν οἰκείων ἀπαντᾷ. συνδρα- 

μόντων δὲ πρεσβυτῶν πολιτῶν μετὰ λαμπάδων καὶ πυρὸς ποὺς τὰς 

πύλας, τὴν ἀναστολὴν ποιεῖται ἐξελϑοῦσα, καὶ προβούλου τινὺς 

μετ᾽ ὀλίγον παραβιάσασϑαι μετὰ τοξοτῶν ὁρμήσαντος, εἶτα δὲ ἀπο- 
κρουσϑέντος καὶ διαπυνϑανομένου τί βουλόμεναι ταῦτα δεδράκασι, 

τὸ μὲν πρῶτόν φασιν ὅτι ἐγκρατεῖς γενόμεναι τοῦ ἀργυρίου μὴ ἐπι- 

τρέψουσι τοῖς ἀνδράσιν ἀπὸ τούτου πολεμεῖν, δεύτερον δὲ ὅτι πολὺ 

ἄμεινον ταμιεύσονται καὶ τὸν παρόντα πόλεμον τάχιστα καταπαύ- 

σουσι». οὗτος μὲν οὖν καταπλαγεὶς τοῦ ϑράσους ὡς τοὺς συμπρο- 
βούλους οἴχεται, ταῦτα μὴ παύσας" οἱ δὲ γέροντες ὑπομένοντες ταῖς 

γυναιξὶ λοιδοροῦνται. μετὰ ταῦτα αὐτῶν τεῦὲς αὐτομολοῦσαι μάλα 

γελοίως δὲ ἀκρασίαν ὡς τοὺς ἄνδρας ἀλίσκονται" ἐγκαρτεροῦσι δὲ 

9. πεύλιν: πύλιν νυ]ρο. 
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“Ἰυσιστράτης ἱκετευούσης. Κινησίας τις τῶν πολιτῶν, ἀκρατῶς ἔχων 

τῆς γυναικός, παραγίνεται" ἢ δὲ χυτροτομοῦσα αὐτὸν ἐπαγγέλλεται 

μέν, τὰ περὶ τῶν διαλλαγῶν δὲ σπουδάζει. ἀφικυοῦνται δὲ καὶ παρὰ 

“1ακεδαιμονίων περὶ σπονδῶν κήρυκες, ἐμφανίζοντες ἅμα καὶ τὰς 

προτέρας γυναῖκας. συνταχϑέντες δὲ σφίσιν οἱ ϑηναῖοι πρέσβεις 
αὐτοκράτορας ἀποστέλλουσιν. οἱ μὲν γέροντες εἰς ταὐτὸν ταῖς 

γυναιξ ἣν ἀποκαταστάντες ἕνα χορὸν ἐκ τῆς διχορίας ἀποτελοῦσι" 

καὶ “Ιυσιστράτη τοὺς παραγενομένους πρὸς αὐτὴν ἐκ “Ιακεδαίμονος 

πρέσβεις ὀργῶντας διαλλάττεσϑαι προσέλκει" καὶ ἑκατέρους ἀνα- 

μινήσασα τῆς παλαιᾶς εἰς ἀλλήλους γενομένης εὐνοίας διαλλάττει ἐν 

φανερῷ, καὶ ξενίσασα κοινῇ παραδίδωσι τὰς γυναῖκας ἑκάστοις 

ἄγεσθαι. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Καλλίου ἀοχοντὸος τοῦ μετὰ Κλεόκριτον 

ἄρξαντος. εἰσῆκται δὲ διὰ Καλλιστράτου. ἐκλήϑη “υσιστράτη 

παρὰ τὸ λῦσαι τὸν στρατόν. 

1 

“ἸΤυσιστράτη καλέσασα τὰς πολίτιδας 
ὑπέϑετο φεύγειν μηδὲ μίγνυσϑ' ἄρρεσιν, 

ὅπως γενομένης νῦν στάσεως ἐμφυλίου 

τὸν πρὸ “]1ἀκωνὰς πόλεμον αἴρωσιν λόγῳ 

μένωσί τ᾽ οἴκοι πάντες. ὡς δὲ συνέϑετο, 

τινὲς μὲν αὐτῶν τὴν ἀκρόπολιν διεκράτουν, 

τινὲς δ᾽ ἀπεχώρουν. αἵ τ᾽ ἀπὸ Σπάρτης πάλιν 

ταὐτὸν διεβουλεύοντο. κήουξ ἔρχεται 

λέγων περὶ τούτων" τῆς δ᾽ ὁμονοίας γενομένης, 

σπονδὰς ϑέμενοι τὸν πόλεμον ἐξέρρησαν. 

ΒΑ ΒΊΑΣ ΟἿ 

Ι 
᾿ ᾿ " ΄ ᾿ ΝᾺ ᾽ 

Διόνυσός ἐστι μετὰ ϑεράποντος Ξανϑίου κατὰ Πυριπίδου πόϑον 
τ ΣΡ ῸΣ Ξ - δύ θήν ἑὐδὴν ἀρ ον 

εἰς δου κατιών" ἔχει δὲ λεοντὴν καὶ ῥόπαλον πρὸς τὸ τοῖς ἐντυγ- 
΄ » ᾿ ᾿ ᾿ . Εν Το ; ς , ΄ 

χάνουσιν ἔκπληξιν παρέχειν. ἐλϑὼν δὲ ὡς τὸν Ἡρακλέα πρότερον, 
“ - , υ ν᾿ κ᾿ ς ᾿ τ’ τ ἢ ᾿ - » 
ἵνα ἐξετάση τὰ κατὰ τὰς ὁδούς, ἡ καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸν κέοβερον ῴχετο, 

.« ͵ Ἀ Ἄ «΄ν 

Ὁ 5. “ἢ ἢ - » - , Ρ ς ΕΣ Α 
καὶ ὀλίγα ἀλλα περὶ τῶν τραγικῶν τούτῳ διαλεχϑεὶς ὁρμᾶται πρὸς 

Ὁ ͵ ν . οὐδεν ὁ), ΄ ῃ υ ς 
τὸ προκείμενον. ἐπεὶ δὲ πρὸς τῇ ΑΙχερουσίᾳ λίμνῃ γίνεται, ὁ μὲν 

Ἀ 5 ἣν “ Ν . ͵ « ͵ 

᾿ ν » ; ΄ δ » ΡῚ ᾿ 

Ξανϑίας, διὰ τὸ μὴ συννεναυμαχηκέναι τὴν περὶ “ργινούσας ταὺυ- 
᾿ ς ν - -ΑῸ ) ᾿ - . 5 Γ ᾿ μαχίαν, ὑπὸ τοῦ Χάρωνος οὐκ ἀναληφϑεὶς πεζῇ τὴν λίμνην κύκλῳ 

΄ ς ΕῚ , ᾿ ᾽ 4.) αν -" ΄ 

πορεύεται. ὁ δὲ Διόνυσος δύο ὀβολῶν περαιοῦται, προσπαίζων 
τ -: τ ΘΙΝ , : : ἼΡΝ ΤῈ τ ς 
ἅμα τοῖς κατὰ τὸν πόρον ἄδουσι βατράχοις καὶ γελωτοποιῶν. μετὰ 

Ξ ' ἔς ὡ ; ᾿ 1 
ταῦτα δ᾽ ἐν ἄδου τῶν πραγμάτων ἤδη χειριζομένων οἵ τε μύσται 

ὲ ΞᾺ Ξ πὰ Ὁ ποτὶ Ξ ΔΑ 
χορεύοντες ἐν τῷ προφανεῖ καὶ τὸν Ἴακχον ἄδοντες ἐν χοροῦ σχήματι 

- «“ ᾿ " -. ,΄ Ὡ, ᾽ ν » 

καϑορῶνται, ὃ τε “ιόνυσος μετὰ τοῦ ϑεράποντος εἰς ταῦτον ἔρχεται 
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τούτοις. τῶν δὲ προοηδικημένων ὑπὸ “Πρακλέους προσπλεκομένων 
δι Η « Ξ, - » ᾿ ΄ ᾽ 

τῷ Διονύσῳ διὰ τὴν ἐκ τῆς σκευῆς ἄγνοιαν, μέχορε μέν τινὸς οὐκ 

ἀγελοίως χειμάζονται, εἶτα μέντοι γε ὧβ τὸν Πλούτωνα καὶ τὴν Πεο- 
" ἘΡῚ - τω ΄ Ὑ" ΄ ς . 

σέξατταν παραχϑέντες ἀλεωρῆς τυγχάνουσιν. ἐν δὲ τούτῳ ὁ μὲν 
- -" τὸ " - Ξ- ω] ΄ - " " 8 ν᾽ ΄ 

των μυστῶν χορος σπερι του τὴν σολιτείαν ἐξισῶσαι χαΐς τουξ ατί- 

, - ΄ - " υ ᾿ Ρ “5, 
μους ἐντίμους ποιῆσαι χἀτέρων τινῶν πρὸς τὴν ϑηναίων πόλιν 

διαλέγεται. τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ δράματος μονόκωλον, ἄλλως δὲ τερ- 

πιὴν καὶ φιλόλογον λαμβάνει σύστασιν. παρεισάγεται γαρ υρι- 

πίδης Αἰσχύλῳ περὶ τῆς τραγικῆς διαφερόμενος, τὸ μὲν ἔμπροσθεν 
᾿ ΦΈΦΑΜΕΙ ΤΊΣ : ἷ ; 

Αἰσχίλου παρὰ τῷ ἅδῃ βραβεῖον ἔχοντος τὸν τραγῳδικὸν ϑρόνον, 

τότε δὲ Εὐριπίδου τῆς τιμῆς ἀντιποιησαμένου. συστήσαντος δὲ τοῦ 
΄ - “πὶ ΄ ΄ ΄ ] - ΄ 

Πλούτωνος αὐτοῖς τὸν Διόνυσον διακούειν ἑκάτερος αὐτοῖν λόγους 

πολλοὺς καὶ ποικίλους ποιεῖται, καὶ τέλος πάντα ἔλεγχον καὶ πᾶσαν 
βάσανον οὐκ ἀπιϑάνως ἑκατέρου κατὰ τῆς ϑατέρου ποιήσεως προσ- 

; Ἶ : ΠΑ τον ᾿ " 
αγάγοντοξ, ξριναξ σπταρα στοοσδοκίαν ο Ζιόνυσος «Αἰσχύλον γΨεκαν, 

Β 5 ᾿ - ΩΡ ΑΕ 
ἔχων αὐτὸν ὡς τοὺς ζῶντας ἀνέρχεται. 

τὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ πάνυ καὶ φιλολόγως πεποιημένων. ἐδιδάχϑη 

ἐπὶ Καλλίου τοῦ μετὰ Αντιγένη διὰ Φιλωνίδου εἰς “ήναια. πρῶτος 
τ Ἢ Ζ Ξ 2 ο ἯΝ Κι "Ξ 
ἡ»" Φρύνιχος δεύτερος δ]οισαις᾽" Πλάτων τρίτος Κλεοφῶντι. οὕτω 

αἰ ἴὰ ᾿ " - . " ᾽ γ - , . ἘῸ, 

δὲ ἐθαυμάσϑη τόο δοᾶμα διὰ τη» ἐν αὐτῷ σαραάβασιν ὦὠωστε και ἀτεδὲ- 

΄ « 5 ᾽ "5 . « Ξ ε ᾿ 
δάχϑη, ὡς φησι Δικαίαρχος. οὐ δεδήλωται μὲν ὅπου ἐστὶ» ἡ σκη)ὴ, 

γ ΄ Ἂν 1. ΄ 4 υ ς ΄ 2 ΞΞ Ξ 5 - 
εὐλογώτατον δ᾽ ἐν Θήβαις" καὶ γὰρ ὁ “ιόνυσος ἐκεῖϑεν καὶ πρὸς τὸν 
« η. »"} -ν - » 

Πρακλέα ἀφικνεῖται Θηβαῖον ὄντα. 

ΑΛΔΛΔΩΣ 
ἐ- - 1 υ ᾿ » « υ 

Μμαϑὼν παρ᾿ Ἡρακλέους Διόνυσος τὴν ὁδὸν 

πρὸς τοὺς κατοιχομένους πορεύεται, λαβὼν 

τὸ δέρμα καὶ τὸ σκύταλον, ἀναγαγεῖν ϑέλων 

Εὐριπίδην" λίμνην τε διέβαινεν κάτω, 
Η͂ - ἢ ἌΜΜΟ » ΄ καὶ τῶν βατράχων ἀνέκραγεν εἴφημος χορός. 

ἔπειτα μυστῶν ἐκδοχή. Πλούτων δ᾽ ἰδὼν 
τ « - ᾿ ." " ᾿ 

ὡς Ἡρακλεῖ προσέχρουσε διὰ τὸν κέρβερον. 
ς 5 ΄ ᾿ ’ ΤΥ Ψο 

ὡς δ᾽ ἀνεφάνη, τίϑεται τραγῳδίας ἀγών, 
᾿] " »"» ᾿ ) 2 »4 - ) » καὶ δὴ στεφανοῦταί γ᾽ «Δἰσχύλος. τοῦτον δ᾽ ἄγει 

΄ Γ. -" ) " " ,.) “ἢ ᾿΄ 

Διόνυσος εἰς φῶς, οὐχὶ μὰ 4 Εὐριπίδην. 

1ΠΙ 

ΘΩΜΑ ΤΟΥ͂ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ͂ 

Διόνυσος Εὐριπίδου πόϑῳ ληγϑεὶς καὶ οὐχ οἷός τ᾽ ὧν ἄλλως 

ϑεραπεῦσαι τὸν ἔρωτα, εἰς ἅδου κατελθεῖν ἡβουλήϑη, ὅπως ἐκεῖ 

τούτῳ ἐντύχη. ἐπεὶ δὲ τῆς ὁδοῦ ἄπειρος ἣν, ἔγνω δεῖν εἰς Ἡρακλέα 

πρόσϑεν ἐλϑεῖν. οὗτος γὰρ πάλαι, κελεύσαντος Εὐρυσϑέως, κερ- 

βέρου χάριν εἰς ἄδου κατήει. ἐλθὼν δὲ καὶ πυϑόμενος περὶ τῆς 
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ὁδοῦ, ἤκουσε παρ᾽ αὐτοῦ, ὅπως ἄρα δεῖ κατελθεῖν, χαριεντισαμένου 
ἐπάν να Αραζοον ; Σ 

σιρὸς αὐτὸν πρότερον. “ιόνυσος δὲ καὶ πρὶν ἀπαντῆσαι πρὸς Ἧρα- 
΄ ᾽ 5: ὍΑ 3 , - . - τ ἐνοκα κλέα, κατ᾽ αὐτὸν ἐσκευάσϑη, λεοντῆν ἐνδεδυμένος καὶ ῥόπαλον 

᾿ ζ' εΥ » ς 5 - -," ς - ) ““ 

φέρων. ὡς οὖν ἤκουσε παρ᾽ Ἡρακλέους περὶ τῆξ ὁδοῦ, μεϑ' ἑαυτοῦ 
“ἡ », π’,,., 8.7 Ἔ ΤΟ δος, τε Β - Η͂ δοῦλόν τῶνα ἔχων Ξανϑίαν, ἐχώρει πρὸς ἄδην, καὶ πρῶτον μὲν 

, ΄ -} ᾿ , Ὁ) 0) ὐποῖς ἔὰ ) ὦ . , ᾿ 
ἐντυγχάνει τῇ Αχερουσίᾳ λίμνῃ καὶ ὁρᾷ ἐν αὐτῇ τὸν Χάροντα μετὰ 

΄ " - « ΄ ς ᾿ 

σκάφους, δὲ οὗ τοὺς τεϑνεῶτας εἰς ἄδου ἐπέρα. καὶ ὁ μὲν Ξαν- 
᾿ γ ᾿ 3 ΄ ᾿ ᾿ Η͂ Ε 2 Ε 

ϑίας οὐκ ἐπέβη τοῦ σκάφους διὰ τὸ μὴ τὴν ἐν “Ιργινούσαις ταυ- 

μαχῆσαι μάχην" πεζῇ δὲ περιήει τὴν λίμνην. Διόνυσος δὲ ἐπιβὰς 
Η -" » δι "ὦ ΄ ἢ , ᾿ . ᾿ Ξε 

καὶ τῶν ἐν αὐτῇ βατράχων ἀκούσας μέλη παρὰ τὸν πλοῦν, διαπε- 
- τ ᾿ Ρ Ξ ; - ς ΄ 

ραιοῦται καὶ αὐϑὶς Ξανϑίᾳ συγγίνεται καὶ σὺν αὐτῷ πάλιν ἀψά- 
ΤῊΣ ἀνεολς τ πΞ Ε ᾿ - 

μενος τῆς ὑδοῦ εὑρίσκει, ἃ Ἡρακλῆς αὐτῷ προειρήκει, δυσχερῆ τινὰ 
, κ᾿ δ , δ Π τ ΤΟΣ 

ϑεάώματα᾽ καὶ τοὺς μύστας παρ᾽ αὐτὰς τὰς πύλας τοῦ ἅδου χορεύ- 
τῷ τς ἘΞ , . Ξ . ἘΞ 

οὐταβ. εἶτα ὡς Ποακλῆς εἰσελϑὼν καὶ μεταξὺ πολλῶν τούτῳ συμ- 
, 5 " Ὁ πον 70. ΄ τὰ ΄ 

βάντων παραγίνεται πρὸς Πλούτωνα καὶ ὅτου χάριν ἧκεν, εἰπών, 

ἔυχεν ὑπακούοντα Πλούτωνα, οὐχ ἵν᾽ Εὐριπίδην ἀναγά ἀλλ ἵν χ ς ν οὐχ οιπίδην ἀναγάγῃ, ἀλλ 
γ , " , Ξ ᾿ ᾿ « ΄ »" . 
ἀγωνισαμένων Ἵϊσχύλου καὶ Εὐριπίδου, ὅστις τούτων ἄριστος τὰ 

5 ΄ , - οΥ Ά Ν } ΄ Ἃ ᾿ ᾿ εἰς τέχνην φανείη, τοῦτον αὐτὸς εἰληφὼς ἀνενέγκῃ πρὸς βίον. τού- 

του δὲ γενομένου καὶ κρείττονος ἀναφανέντος “Αἰσχύλου Διόνυσος 
Ξ φοτὰ Στ 

τοῦτο» λαβὼν ἀνῆλϑε. 

τὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ καὶ φιλοπόνως πεποιημένων. ἐδιδάχϑη 
Ξ ἀξ τς: ἍΤ » τ Δ - “ ᾿ , 

δὲ ἐπὶ Καλλίου ἄρχοντος τοῦ μετὰ Αντιγένη. οὕτω δὲ ἐθαυμάσθη 
5 ν ᾿ τ ΤΠ 5 ΄ γ0Ὸ ΄ ν , , - 

διὰ τὴν ἐν αὐτῷ παράβασιν, καϑ' ἣν διαλλάττει τοὺς ἐντίμους τοῖς 
΄ ἐξ ᾿ - , -“ " γ ΄ « 

ἀτίμοις καὶ τοὺς πολίτας τοῖς φυγάσιν, ὥστε καὶ ἀνεδιδάχϑη, ὡς 

φησι Ζ)΄ικαίαρχος. 

Ιν 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ͂ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 

Ὁ παρὼν ποιητής, ὡς ἐν τῷ δράματι τοῦ Πλούτου τῷ τότε τῶν 
ϑηνῶν ἄρχοντι ὁπωσδήποτε χαριζόμενος, τότε τὸν Πλοῦτον ἀνα- 

βλέψαι φησὶ καὶ πλουτῆσαι τοὺς ἀγαϑούς" τῶν Νεφελῶν δὲ τὸ δοᾶμα 

κατὰ τὸ φαινόμενον γράψας κατὰ Σωκράτους, κατὰ παντὸς συν- 

ετάξατο φιλοσόφου καὶ μετεωρολέσχου καὶ φυσικοῦ. [Σωκράτης 

γὰρ μετερχόμενος τὴν ἡϑικὴν φιλοσοφίαν κατεγέλα μεταρσιολογίας 

καὶ φυσικῆς, ὡς γράφει Ξενοφῶν ἐν τοῖς πομνημονεύμασι, ϑεο- 

λογίας δὲ ὡς ἀκαταλήπτου πάντη ἀπείχετο" ὡς οὖν τὸ δρᾶμα τοῦ 

Πλούτου ὑπὲρ τοῦ τότε ἄρχοντος ϑηνῶν ἀσυμφανῶς ξυνετάξατο, 

κατὰ παντὸς δὲ φιλοσόφου μεταρσιολέσχου καὶ ψευδοτύφου τὸ δρᾶμα 

τῶν Νεφελῶν" οὕτω καὶ τήνδε τὴν κωμῳδίαν τῶν Βατράχων κατὰ 

παντὸς ὑποψύχρου καὶ ὑποξύλου καὶ ἀφυοῦς καὶ ἀτεχνότατα γρά- 

φοντος, τῷ μεμηνέναι δὲ οὐ συνιέντος ἑαυτὸν ὄντα βάρβαρον, οἰο- 

μένου δὲ μὴ μόνον ἰσοῦσϑαι, ἀλλὰ καὶ τὰ κρείττονα φέρεσϑαι τῶν 

λίαν ἐπιστημόνων. ὡς τῷ ὑπὲρ φύσιν Ὁμήρῳ τις ἀνώνυμος ἤριξζε 
ΕΣ ΄ ς ᾿ " φα , ΄ ᾿π » » - 

Σάτυρος, Ἡσιόδῳ δὲ Κέρκωψ, ἢ πλέον εἰπεῖν, Πὔρυτος μὲν τοξικῇ, 
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Μαρσύας δὲ μουσικῇ τῷ Ἀπόλλωνι" Σειρῆσι δὲ καὶ Μούσαις Θάμυρις 

ὁ μαινόμενος" ἢ ὡς ὁ Αἰγύπτιος Σῶφις καὶ ὁ Θετταλὸς Σαλμωνεὺς 
ταῖς οὐρανίαις ἀντιπαταγοῦντες βρονταῖς καὶ τοῖς κεραυνοῖς δῆϑεν 

ἀνταστράπτοντες. κατὰ τοιούτου παντὸς μὴ συνιέντος ἕαυτὸν 

[ἐξομοιουμένου δὲ φιληταῖς ἀλογίστοις καϑάρμασι, δίκην βατράχων 
βοῶσι ϑορυβωδέστατα,} τὸ τοιοῦτον ὁ ποιητὴς ἐξέϑετο δρᾶμα. 

διασκευὴ δὲ καὶ ἔκϑεσις τοιάδε τοῦ δοάματος. πλάττεται τῷ ποιητῇ 

δυσφορῶν ὁ Διόνυσος διὰ τὸ ἐν τοῖς Διονυσίοις μὴ εἶναι τραγικὸν ἢ 
κωμικὸν δεξιὸν ποιητήν. ὅϑεν καὶ βουληϑεὶς κατιέναι εἰς ἄδου, 

ὡς Εὐριπίδην ἐκεῖϑεν ἀνάξειεν, ἐπὶ Διονυσιακοῖς τοῖς κοϑόρνοις 
καὶ λεοντὴν καὶ ῥόπαλον ἔχων τρόπῳ τοῦ Ἡρακλέους μετὰ Ξανϑίου 
οἰκέτου ὄνῳ ἐποχουμένου, τοῖς ὥμοις δὲ ἀνάφορον φέροντος, ὃ 
ἀλλακτὸν δημωδεστέρως καλεῖται, εἰς Θήβας ἢ Τίρυνθα, πόλιν τοῦ 
“ργους, ἀφικνεῖται πρὸς Ἡρακλέα, ὁδοὺς τὰς εἰς δου χοήζων 

μαϑεῖν ἐξ αὐτοῦ καὶ πανδοχεῖα καὶ ἐκτροπάς, ἅτε τοῦ Ἡρακλέους 

εἰς ἄδου πρὶν κατελθόντος ἐπ᾽ ἀναγωγῇ τοῦ κερβέρου" εἰ καὶ δυσὶ 

γενεαῖς προγενέστερος ἦν Ἡρακλέους ὁ Διόνυσος. παρ᾽ οὗ μαϑὼν 

ὅσων ἔχρηζεν», ἀπάρχεται τῆς πορείας. παρὰ τὴν λίμνην δὲ περϑα- 

κὼς τὴ» χερουσίαν αὐτὸς μὲν ὁ Διόνυσος δυσὶν ὀβολοῖς περαιοῦται 

τῷ Χάρωνι, Ξανϑίας δ᾽ ἀνθ᾽ ὧν τῇ περὶ Ἀργινούσας οὐκ ἐναυμάχησε 

ναυμαχίᾳ, τῷ Χάρωνε μὴ ἀναληφϑεὶς πεζὴ τὴν λίμνην κύκλῳ περι- 

πορεύεται" καὶ τί δεῖ λεπτολογεῖν τὸ πᾶν τοῦ συγγράμματος τέλος; 

Διόνυσος ξενίζεται Πεοσεφόνῃ καὶ Πλούτωνε καὶ κοίσιν ποιησάμενος 

ποιητῶν, Εὐριπέδου καὶ Αἰσχύλου, καὶ ἄριστον τῷ ὅντι Αἰσχύλον 

ψομίσας καὶ παρὰ προσδοκίαν τοῦτον λαβὼν ἀλλ᾿ οὐκ Εὐριπίδην 
αὖϑις ἐς τοὺς ζῶντα: ἀνέρχεται. 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥ͂ΣΑΙ 

Γ ᾿ 

“4ἱ γυναῖκες συνέϑεντο πάντα μηχανήσασϑαι εἰς τὸ δόξαι ἄνδρες 

εἶναι καὶ ἐκκλησιάσασαι πεῖσαι παραδοῦναι σφίσε τὴν πόλεν, δημη- 
΄ - ΓᾺ Ἐπ ἂν Ν . - ’- Ψ,, » 

γορησάσης μιᾶς ἐξ αὐτῶν. αἱ δὲ μηχαναὶ τοῦ δόξαι αὐτὰς ἄνδρας 
- , ᾽ ) ᾽ ) ν] , 

εἶναι τοιαῦται. πώγωνας περιϑέτους καὶ ἀνδρείαν ἀναλαμβάνουσι 
; ᾿ , τ νος ἐ- δ ξ ῳ 

στολήν, προνοήσασαι καὶ προασκήσασαι τὸ σῶμα αὑτῶν, ὡς ὅτι 
΄ ᾽ 5 : “- ᾿ ἣ νὼ ᾿ - - ᾽ “» 

μάλιστα ἀνδρικὸν ξεν τε δόξαι" τὰ δὲ ἐξ αὐτῶν Προαξαγόρα λυχῆὸον 

ἔχουσα προέρχεται κατὰ τὰς συνϑήκας καὶ φησίν “ὦ λαμπρὸν μας. 

Π 

ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ 
»" - " . ᾿ », » - 
“ἢν τοῖς σκιροες τα γυνᾶε ἔκρινε» ἐν στολαῖς 

. ἰκ-Ὁ ᾿- ᾿ ᾽ ν] ᾽ 

ἀνδρῶν προκαϑίζειν γενομένη ἐκκλησιαξ 

10 
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περιϑεμένας πώγωνας ἀλλοτρίων τριχῶ σπεριϑ, πώγ Ἴλοτε οιχῶ»". 
΄ « « - Ἂν - ἐποίησαν οὕτως. ὑστεροῦντες οὖν στολαῖς 

ἄνδρες γυναικῶν ἐκάϑισαν" καὶ δὴ μία 

δημηγορεῖ περὶ τοῦ λαβούσας τῶν δλων 
δ τὴν ἐπιτροπὴν βέλτιον ἄρξειν μυρίῳ. 

: ἢ ν ; ν : 
ἐκέλευσέ τ᾽ εἰς κοινὸν φέρειν τὰ χρήματα 

τ. 
- δ. ἱξν »- " - σαν 

κι χοῆσϑ απασιεν ἐξ ἰισου ταις ουσιαιξβ, 

καὶ ταῖς γυναιξὶ μετατέϑεσϑαι τοὺς νόμους. 

πλΟ ΟΣΣ 

Ι 

Βουλόμενος ριστοφάνης σκῶψαι τοὺς ᾿ϑηναίους ἀδικίᾳ καὶ 

10 συκοφαντίᾳ καὶ τοῖς τοιούτοις συνόντας καὶ διὰ τοῦτο πλουτοῦν- 

τας, πλάττει πρεσβύτην τι" ὰ γεωργὸν Χρεμύλον τοὔνομα, δίκαιον 

μὲν ὄντα καὶ τοὺς τρύπους χοηστόν, πένητα δὲ ἀλλως᾽ ὃς μετά 

τινος αὐτῷ ϑεράποντος ἐλθὼν εἰς ΑΙπόλλω ἐρωτᾷ περὶ τοῦ 

ἰδίου παιδός, εἰ χρὴ τουτουὶ τούπων χρηστῶν ἀμελήσαντα ἀδε- 

10 κίας ἀντιποιεῖσθαι καὶ ταὐτὰ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύειν, ἐπειδήπερ 

οἱ μὲν τοιοῦτοι ἐπλούτουν, οἱ δὲ τὰ ἀγαϑὰ πράττοντες πένητες 
ἦσαν, καϑάπερ αὐτὸς οὗτος ὁ Χρεμύλος. ἔχρησεν οὖν αὐτῷ ὁ 

ϑεὸς σαφὲς μὲν οὐδέν, ὅτῳ δὲ ἐξιὼν ἐντύχοι, τούτῳ ἕπεσθαι. καὶ 

ὃς γέροντι ἐντυγχάνει τυφλῷ, ἣν» δὲ οὗτος ὁ Πλοῦτος, καὶ ἀκο- 

20 λουϑεῖ κατὰ τὰς: μαντείας, μὴ εἰδὼς ὅτε ὁ Πλοῦτος ἐστι. δυσχε- 

ραίνων δὲ ἐπὶ τούτῳ καϑ' ἑαυτὸν ὁ ϑεράπων μόλις αὐτὸν ἐρωτᾷ 

τίνος ἕνεκα τούτῳ ἀκολουϑοῦσι. καὶ ὁ Χρεμύλος λέγει αὐτῷ τὴν 

μαντείαν. ἔπειτα μανϑάνουσι παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Πλούτου ὅστις ἐστὲ 

καὶ ὅτου χάριν τυφλὸς ἐγεγόνει παρὰ τοῦ 4ιός. οἱ δὲ ἀκού- 

25 σαντες ἥσϑησών τε καὶ βουλὴν ἐβουλεύσαντο ἀπαγαγεῖν αὐτὸν εἰς 

σκληπιοῦ καὶ τὴν τῶν ὀφϑαλμιῶν ϑεραπεῦσαι πήρωσιν. καὶ 

ἵνα τὰ ἐν μέσῳ παρῶ, τάς τε τοῦ Βλεψιδήμου ἀντιλογίας καὶ τῆς 

Πενίας αὐτῆς, ἀπήγαγον τε αὐτὸν ὃ τι τάχιστα καὶ ὑγιᾶ ἐπανή- 

γαγον οἴκαδε, ἐπλουτησάν τε ἱκανῶς οὐκ αὐτοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ 

80 ὅσοι βίου χρηστοῦ πρόσϑεν ἀντεχόμενοι πένητες ἦσαν. ἐπιγέ- 

γραπται δὲ τὸ δρᾶμα Πλοῦτος “ριστοφάνους. 

1 
΄ Ξ' ΄ ᾿ ΕἸ . ΝΥΝ Σ - ᾿ 

Πυευβύτης τις Χρεμύλος πένης ὧν τὴν οὐσίαν ἀφικνεῖται εἰς 
ς τα ΦσῚ κὶ : ἐπύις, Ρ ἔασι 

ϑεοῦ" ἐρωτῷ δὲ τὸν ϑεὸν πῶς ἂν εἰς ἔκδηλον ἀβοόν τε μετασταίη 
΄ ΄ δὴν ΄ ς ΄ - » ΕΣ -" ς Ἂ βίον. τοιόνδε δὲ ἐγγεγύηται ὁ χρησμός. χρᾷ γὰρ αὐτῷ ὁ ϑεὸς 

80 ἐξιόντι τοῦ ναοῦ, τούτῳ ἕπεσϑαι, ᾧ πρώτῳ συντύχῃ. καὶ δὴ 
Ε ᾿ ᾿ π- Ξ Ἥ Ὁ Ξ ἕ 

τυφλῷ γέροντι συντυχὼν εἵπετο πληρῶν τὸν χρὴσ ὄν" ἣν δὲ 
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Πλοῦτος οὗτος. ὕστερον δὲ προσδιαλεχϑεὶς αὐτῷ εἰσάγει εἰς “σκλη- 

πιοῦ, ἰασόμενος αὐτὸν τῆς πηρώσεως, καὶ οὕτω πλούσιος γίνεται. 

ἐφ᾽ ᾧ δυσχεράνασα ἡ Πενία παραγίνεται λοιδορου μεν) τοῖς τοῦτο 

κατορϑώσασι" πρὸς ἣν καὶ διάλογος οὐκ ἀφυὴ: γίνεται, συγπρι- 

γομένων τῶν φαύλων τῆς Πενίας καὶ τῶν τοῦ Πλούτου ἀγαϑῶν 

ὑπὸ Βλεψιδήμου καὶ Χρεμύλου. πολλῶν τε ἄλλων ἐπεισρεόντων 

ἐν τῷ ὀπισϑοδόμῳ τῆς ᾿1ϑηνᾶς ἀφιερώσαντο Πλούτου ἰνδάλματα. 

τὰ μὲν οὖν τῆς ὑποθέσεως ταῦτα' προλογίζεε δὲ ϑεράπων 

δυσχεραίνων πρὸς τὸν δεσπότην, ὅτε τυφλῷ καὶ γέροντι καταπο- 

λουϑεῖν οὐκ ἠσχύνετο. 

1ΠΙ 

Πρεσβύτης τις Χρεμύλος πένης ὧν καὶ ἔχων υἱόν, κατανοήσας 

ὡς οἱ φαῦλοι τὸ τηνικαῦτα εὖ πράττουσιν, οἱ δὲ χρηστοὶ ἀτυχοῦ- 
σιν, ἀφικνεῖται εἰς ϑεοῦ, χρησόμενος πότερον τὸν παῖδα σωφορό- 

νως ἀναϑρέψειε καὶ ὅμοιον ἑαυτῷ τοὺς τρόπους διδάξειεν (ἣν γὰρ 

οὗτος χοηστόςΞ), ἢ φαῦλον, ὡς τῶν φαύλων τότε εὐπραγούντων. 

ἐλθὼν οὖν εἰς τὸ μαντεῖον, περὶ μὲν ὧν ἤρετο οὐδὲν ἤκουσε", 

προστάττει δὲ αὐτῷ, ᾧ τινε πρῶτον ἐξιὼν συντύχῃ, ἀκολουϑεῖν. 

καὶ τὰ λοιπὰ ὡσαύτως. 

Ιν 

Ἐδιδάχϑη ἐπὶ ἄρχοντος ΑἸντιπάτρου, ἀνταγωνιζομένου αὐτῷ 

Νικοχάρους μὲν “άκωσιν, Ἀριστομένους δὲ Αδμήτῳ, Νικοφῶντος 

δὲ δώνιδι, λκαίου δὲ Πασιφάη. τελευταίαν δὲ διδάξας τὴν κω- 

μῳδίαν ταύτην ἐπὶ τῷ ἰδίῳ ὀνόματι, καὶ τὸν υἱὸν αὑτοῦ συστῆσαι 

Αραρύτα δι᾽ αὐτῆς τοῖς ϑεαταῖς βουλόμενος, τὰ ὑπόλοιπα δίο δὲ 

ἐκείνου καϑῆκε, Κώκαλον καὶ Αἰολοσίκωνα. 

ν 
᾽ ΄ . ( . - , , ᾽ » κ [Ἰστέον δὲ ὅτι τὰ τοῦ δοάματος πρόσωπα πεπλασμένα εἰσὶ 

" - - » ᾿ . γ . " ᾿ ΠΩ " ,»»" 

παρὰ τοῦ ποιητοῦ. Χρεμύλος γὰρ ἀπὸ τοῦ χρέος καὶ τοῦ αἱμύλλω 
5 γ - » - ᾿ - ὌΨΙ " ᾿ πα ν»" 

τὸ ἀπατῶ εἴρηται, ὁ ἀπατῶν δηλαδὴ τοὺς χρεωφειλέτας διὰ πε- 

νίαν. καὶ τὸ Καρίων ἐξελληνιζόμενον τὸν δοῦλον δηλοῖ" Κᾶρες 
᾿ ε - « τε ᾿ } Ἔ ᾿ » » , 

γα οἱ δοῦλοι, ὅϑεν καὶ ἡ παροιμία, ἐν Καρὸς αἴσῃ, ἢτοι ἐν 
᾿ ᾿ω ΕἾ ᾿ 4 Ὺ . ἰο [ ᾿ γ , 

δούλου τάξει. καὶ τὸ Βλεψίδημιος δὲ ἤτοι πτωχός, ὁ βλέπων αεἰ 

ποτε εἰς τὸν δῆμον. } 

ὟΙ 

ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ 
, ὟΣ Ἄ; ᾿ ᾿ 

ΜιἊαντεύεται δίκαιος ὧν τις καὶ πένης 
» .: , - ᾿ 

εἰ μεταβαλὼν πλούτου τυχεῖν δυνήσεται. 

οι 

10 

20 
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ἔχοησεν ὁ ϑεὸς συνακολουϑεῖν ᾧπερ ἂν 
, ΄ - ΄ ΄ 

ἀνέρι περιτύχῃ. Πλοῦτος ὀπτάνεται τυφλύός. 
ν ὟΣ ᾿) Νν » ΡῚ ᾿ γ κω εἶ , 

γνοὺς δ᾽ αὐτὸν ἤγαγ᾽ οἴκαδ᾽, ἄλλους δημότας 

καλέσας μετασχεῖν" εἶϑ'᾽ ὑγιάσαι τὰς κόρας 
2» 2 ᾽ - ᾿ } , 

ἔσπευδον" εἰς Ασκληπιοῦ δ᾽ ἀπήγαγον. 

ἡ δ᾽ .. ἄφνω Πενία διεκώλυεν. 
ε ᾿ - -" »" 

ὅμως ἀναβλέψαντος αὐτοῦ τῶν κακῶν 

οὐδεὶς ἐπλούτει, τῶν δ᾽ ἀγαϑῶν ἡν τἀγαϑά. 
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82. Αἰσχύλον Ν. 1960. ΝΠ. 108. 
88. 808. 1411. 1418. τὸν 4ἰσχύ- 
λον Α06}. 10. κατ᾽ “4. Γ΄ 184. κατὰ 
τὸν «. Αν. 801. νοο. Τ᾿. 892, 848. 
850: ϑύδ. Τύσ.. 1125. 1192. 117]. 
1208. 1212. 1500. λοιδορησμὸς «41 ἐ- 
σχύλου κεὐριπίδου ᾿ὰ. 100. ὦ 
πολυτίμητ᾽ Αἰσχύλε Ἀ. 881. ὁ 
σοφὸς 1104. 

αἰσωπικὸν γελοῖον Κ. 1200. 
αϊἰσώπου τι γελοῖον Υ. ὅ00. “417- 
σωπον 1401. 1440. ἐν τοῖσιν 41|- 
σώπου λόγοις Ρ. 129. ἐν “σ. 
λόγ. Αν. 651. οὐδ᾽ 4 ἴσωπον πε- 
πάτηκας 412. 

αΑἴτνας, πάτερ κτίστορ Αν. 926, 
αἰτναῖον κάνθϑαρον Ῥ. 18. 
ἐν Αἰτωλοῖς Ἐ4α. 19. 
εἰς καδήμειαν Ν. 1008, 
Ἀκέστορος Υ. 1221. 
τῶν λεξάνδρου (δώρων) Αν. 

1104. 
λιμουντάδε ἂν. 490. 
Ἀλκιβιάδης Υ. 44. 40. περὶ 24. Ἐ. 
1422, 

τὰς λκμήνας Αν. δῦ8δ. “λκμή- 
νης Ἀ. 91. υἱὸς ὕ82. 

ἀλκυονίδας ἡμέρας Αν. 1094. 
τὰς λόπας Αν. 889. 
“Αλφειόν Αν. 1121. 
τὰς Α͂μαζόνας 1. 618. 
μειψίας Ἰ᾿. 14. 
μμων Αν. 110. ὡς ἄμμωνα 619. 
ἀμοργίνοις χιτωνίοισι 1,. 10, 
τὸν μύκλαις σιόν 1,. 1299, 
μυνίας Βα. ὅτ0, Ν, 080. “αἱ, 089, 

αοο. 091. νος. 090. ὁ Προνάπους 
Υ. 14. ὁ Σέλλου 1201. κομηταμυ- 
νία 400. 
Ἀμυν ᾳ Ν. 81. 
“4 ύνων Ἐϊοο. 800, 

ταἀμφιδρόμιεα τῆς κυνῆς 1,. 151. 
Αμφίϑεος, ΤΥΙρΡΓΟΙΘη 6χ θυθυ 8 
Ε Ασπς 46. 41 ὁ. 129, 110. στα. 
110. 

Ἀμφίονος δόμους Αν. 1241. 

ΙΝΡΕΧ 

Αναγυρουντόϑεν Τ,. θ΄. 
Ἀνακρέων ὁ Τήιος Τ᾿. 161. 
μὰ τὴν ἀναπνοήν Ν. 027. 
“ναφλύστιος ϑορίηυ5 Π. 421. 
ναφλύστιόν τινα ἄνϑρωπον 
ἘΠ: ΟΥθὲ 

ἀνδροκλεῖ Υ. 1181. 
ἀνδρομέδα Τ. 1010. 1118. αἀοο. 

1012. τὴν Ἐὰν. 89. 
Ἀντιϑ'έου Κρίτυλλα Γαργηττόϑεν 
Ἴ. 898. 

Αντιλέων Βαα. 1044, 
ντίλοχε ὶοο. 892, 
Ἀντιμάχου, τῆς καταπυγοσύνης 
Ν. 1022. 

Ἀντίμαχον τὸν Ψακάδος ΑΘ]. 
1150. 

Αντισϑ' νὴ Ἐϊοο. 806. αοο. 560. 
ντιφῶν Υ. 1210. 1901. 
ἀπαιόλη, ὦ παμβασίλει Ν. 11ὅ0. 
ἐξ ἀπατουρίων Ἀο]ι. 146. Τ'. 888. 
Ἴϑακος Αποδρασιππίδου.18ῦ. 
Ἀπόλλων Ἐπ6ᾳ. 1015. Αν. 1106. ὁ 
4π. Αν.510. 884. πὶ. 1184. μὰ τὸν 
Ἀπόλλω ΑΕΠ. 89.101. Ἐαα. 14. 
810. 1040. Ν. 182. Υ. 1866. Ρ. 16. 
615. Αν. 269. 489. [.. 9117. 998. 942. 
ΤΠ. 209: 118. τὺ 8. ΘΠ ἘΠ: δ. 
γὴ τὸν πόλλω Βαα. 941. Ν. 812. 
988. Αν. 410. 419. [,. 408. Ἐ. 51. 
ΤΟΊ ΤΠ|060 5 ΤΌ | ἀοος ΤΟ" Ὁ9]. 
θ0ῦ9. 681. νος. Η. 059, ὦναξ πο λ- 
λ1ον ΡῬ. 298. Αν. 290. ἀναξ 4πολ- 
λον» ΡΙ. 498. 3“ πολλον ἀποτρό- 
παι Υ. 101: Αν. 6]. ΡῚ. 559. 854. 
ἴακχον Α. Αν. {{2. μαντεῖος “4. 122. 
παρὰ τἀπόλλωνος 982. ὦ φίλ᾽ 
Ἄπολλον Βαα. 1209. Φοῖβος 4. 
Αν. 1106. ὦ Φοῖβ᾽ Ζ. λύκιε Ἐπα. 
1240. πύϑιεν. 802. Κὶ. {04. ΡῚ. 81. 
ὁ φορμικτὰς (Α. ΤἈ,. 251. 

“ργεῖοι Ῥ. 41. 498. “ργείους 
α΄. 40ῦ, “ργεῖος ἀμαϑῆής Ἐϊοο. 
Φ0ΙῈ 

ἐν Ἄργει Ἐλπα. 464, αοο. Ἀ. 1208, 
ὦ πόλις ἄργους Βαασα. 818. ΡΙ. 
601. πρὸς 4,γος 1". 1101. 

“ργοῦς σκάφος Ἀ. 1882. 
Ἄρει Ρ. 401. Ἄρη 828. ἄρεως 
γεοττός ΑΥ. 880. 

ρίγνωτον Εαα. 1278, 
ριστείδῃ σα. 1820, 
ἑξῆς Ἡριστογείτονιε [.. 088. 
Ἀριστομάχην τὴν Μαραϑῶνε Ὑ. 

806. 



ΙΝΌΘΕΧ 

“4ρίστυλλος ΕΠοα. 641. ΡῚ. 914. 
Ἀριφράδης Ρ. 888. πονηρός πα. 
1281. 

ϑ0ῦ 

τοῖς τῆς “φ. ὀργίοις 882. νὴ τὴν 
παφίαν φ.Ὁ50. 'μφρροδίτης τρό- 
πων μος. 8. 

το τ ραῦην, Δαζοπηθηῖ5 ἢ. 1280. τὴν “4.χα αν ((Θγθυθμ) ΑΒ. τ09. 
129, συος. οο,1 “χαιός ΠΡΟΣ 

ρκαδίας Εαᾳ. 801. ἐν ρ0κ. 198, Αχαιῶν δίϑρονον κράτος Ἀ. 1285, 
Ἁρμόδιον Α6Π.980. παρ ᾿Μρομοδίῳ κύδιστ᾽ 1269. 

δος, 682. τὰ φίλταϑ' Ἁρμοδίου χαρνέων ἢ -- γεραίτατοι ΑΩΠ. 
ΑΒ. 1099. ἔκγονος τῶν ---τις ἐκεί- 
νων πα. 186. Υ. 1225. 

ἄρπυιαι Ρ.811. 
Ἀρταμουξία, γ. “ρτεμισία, 
Ἄρτεμεν Τ,. 1280. νὴ τὴν 4. 480. 
99, 949, Τ', 511. 509. 142. Ἐπ ο. 84. 

986. τὰς --- γυναῖκας 1,. 02. τοὺς 
Αο}.117. 200. 203. 224, 

ἀχαρνηίδαι Αοἢ. 592, 
Ἁχαρνική Τ΄ ὅ69, τοῖς ἄχαρνιε- 
κοῖσιν ΔΘ. 9290. ὠχαρνεκο 924. 
μοῦσ᾽ ἀχ.006. πρεσβῦται 2... 180. 

1890. 53. ἀγοοτέραν Τ΄. 110. 4. ἄκα- ὠχελῷε 1,. 5881. 
λανϑίς Αν. 818. ἀαἱ. 812. ἀπειρο- ἀχερόντιος σκόπελος Κ.. 471. 
λεχῆ Τ. 119. δόμον ρτέμιδος ἀχιλλείων Ἐηα. 819. 
ἢ εν Ἄρη. καλά 1559. τὴ» τοξοφόρον ΑΙ χιλλεύς Ἐ. 1400. “:χιλλέα τινά 
. Το 911. ἀγοοτέρα ἄρταμιε ση- 
ροκτόνε 1,. 1202. 

ρτεμισία Ι,. 61. 

912, φαίδιμ. 4.992. φϑιῶτ᾽ Α. 1904. 
ἀἁχραδούσιος ες. 962. 

“ρτεμισία Τ'΄ 1200. ““ροταμουξία Βαβυλῶνα Αν. δδ2. 
120]. 1218. 1210. 1999. 1595. 

ἐπ᾽ “ρταμιτίῳ Τι. 1251, 
ρτέμων ὁ περιπόνηρος Δ6ἢ. 800. 
Ἀρχέδημον ΕΝ. 411. ὃ γλάμων ὅ88. 
“ρχενόμῳ Ἡ. 1507. 
ἀρχεπτολέμου͵ Ἐᾳαᾳ. 194. 
ἐξ Αρχεινάδου Ῥ. 1104. 
ἀσιάδος (οἰτατα 6) Τ' 120. 
Ἰσκληπιοῦ ΡῚ. 690. 
σοῦ Υ͂. 124, ῬΙ. 411. 621. 
040. 

ἀσκώνδᾳ .1191. 1588. 
Ἀσπασίας, στόρνα δύο 6}. 527. 
]1τρέως πολυκοίρανε παῖ Ἐ. 19τ0. 
τῆς Ἁττικῆς σανταχοῦ Αν. 1104, 
ἀττικίων Ρ. 214. 
Ἀττικοί, αὐτόχϑονες Υ. 1010. 
ἀττικὸν βλέπεις Ν: 170: τὸ 
μέλε τἀττικόν Ρ. 202. ἀέλις ὯΝ 
1192. τἀττικοῦ. 254. ἀττικοῦ 
σφηκός Υ͂. 1090. ἀττικὸν τὸ χω- 
ἐ: Ν, 209. “ττιεκάς (γυναϊκας) 

γ. ὅθ. 
ἁττικωνιεπκοί ῬεΘΤοι 
τὸν αὐαίνου λίϑον ἰὴ 194. 
αὐτόμενες, ὦ μακάρ Υ. 19τῦ. 
Ἀφροδίτης Ῥ. 40. οὐδέν Ἐ. 1045. 

εἰαι. Ῥ. 450. Αν. δ6ῦ. “φροδίτᾳ 
ΑΟΒ. 194. αεο. Ἰΐςο. 190. μὰ τὴ» Α-. 
Π.. 208, 252. 149. Εοο. 999, ΡΙ. 1009. 
νὴ τὴν (4. 1. 8δῦ8. 959. “Π. 254. Εοο. 
189. δῦ8. 981. 1008. 1186. τὰ τῆς (4. 
ἑερά 1.. 898. ἡ κυπρογένει᾽ 4φ.Ὁ01. 

αζο. 

ὁ Βάκες Ἐϊπα. 124. Ῥ. 1011. Αν. 
οτύ, σεη. Ἐαᾳ. 1008. 1004. αες. Ρ. 
10τ0. 1011. 1119. βακίζων Ἀ. 1012. 
ὦ Βάκες ΕἘπα. 128. Βάκεδος- 
χοησμός Αν. 962. 

ἐς βακχεῖον 1,.1. 
βακχεῖα Ἀ. 801. τὸν β. ἄνακτα 
1249. βάκχειε δέσποτα Τ'. 988. 

εἰς 4σκλη- ἰβακχᾶν 1,. 1512. βάκχαις 4ελ- 
φίσιν Ν. 000. 

Βακχίου Φαλῆς ἑταῖρε Α6ἢ. 208. 
βακχίου νάματος Ἐρο. 14. 
ἡ Βασίλεια Αν. 1597. αοο. 1590. 
1084. 1081. 1180. 1τοῦ. 

τὴν βασίλειον στοιάν Ἐΐοο. 080. 
τὸ Βάττου σίλφιον ΡῬῚ. 925. 
Βελλεροφόντης ΑΙ. 4217 ὁ χω- 
λὸς 428. διὰ τοὺς σοὺς (Ἐπ ῚΡΙα 15) 
Β. Ἀ. 1051. 

ΒδελυκλέωνΎ. 185. 187. 812. 
βερέσχεϑοι Ἐκα. 690. 
Βλέπυρος Ἐϊοο. 827. 
Βλεψίδημον ΡῚ- 553. ὦ 944. 
Βοιωτία (γυνή) Ι,.. 87. πρέσβειρα 
Βοιωτία 80. 

τὴν Βοιωτίαν ΔΟΏἢ. 100, 
Βοιωτέδιον, κολλικοφάγε Αδἢ. 
812. 

βοιώτιον ΔοἈ. 14. ὦ 8. 958. οἱ Β. 
1028, ααἱ. 024.21. αεο.1.,.8Ὁ. ἀν 
Βοιώτιος ΔοΙ..920, λῃστὰς β. 10 τ. 

Βοιωτοί, οἱ Ῥ. 406. φοη. 1,. 40. ἐκ 
Βαᾳ. 4τὸ, Ῥ 1008. ἬἪ τὸ. τῷ. ἀαί. 

95" 



800 ΙΝΌΕΧ 

Αοπ. 819. ἐν αα. 480. ἐν Βοιω-] Δ αρείου Αν. 484, ἀπὸ 4. τεϑνεῶ- 
τοῖσεν 900. αο΄. Αν. 189. 

βορέᾳ Αν. 1899. ὁ β. ὁ μέγας Υ. 
1124. αο΄ς. ΘΠ. 922. 

βόρειον Υ. 2θῦ. 
τὸν Βουλίου πη. 401. 
Βουπάλου 1,.801. 
βουφονίέων Ν. 98ῦ. 
Βρασίδα, τὰ Ρ. 040. ἀαί. Υ. 410. 
Βραυρωνάδε Ρ. 814. 
βροαυρωνΐίοις 1,. 040. 
βοομία χάρις Ν. 811. Βρόμιε ΤῊ. 
991 
ΒΞ ΡΝ ὉΠΟΥ͂ 2:0. 
Βυρσένη ς τῆς Ἱππίου Ἐαα. 449. 

τὴν τοῦ Πανυμήδους ἀμβροσίαν 
Ρ. 124. 

Γαργηττόϑ'εν Τ᾿. 898, 
ἐν Γέλᾳ ΔΕ. 000. 
Γενετυλλίδος Ν.ῦ2. ἐς Γεν. 1,.2. 
ὦ πότνιαι Γ. Τ᾿. 180, 
ὦ γεραίστιε παῖ Κρόνου (Νορί.) 

α4. 01. 
Τέρης Ἐοο. 982. 
Γερητοϑεοδώρου ς ΔΟΠ. 00. 
Γέρων Εϊοο. 848. 
Γευσιστράτην Εἰοο. ὅ2. 
τῇ Γῃ Τ. 299. ὦ γῆ Ν, 864. μὰ τὴν 
γῆν Ῥ. 188. 

τοὺς γηγενεῖς Αν. 824. 
Πηρυόνῃ, τετραπτίλῳ Δο]ι. 1082. 
Πλάνιδος κα. 1004, τοῦ 1091. ὦ 

Ι΄. 1098. 
Τλαυκέτῃ Ρ. 1008. Τ΄ 1088. 
ΤΓλύκη Ἐ. 1848. Ἐς. 48. ἐς Γλύ- 
.κῆς Κι. 1908. 
ὦ γλύκων Ἰᾷοο. 98ῦ. 
Τοργάσου, “άμαχον τὸν Α0}.1191. 
Τοργίαι Ἀν. 1101. Φίλιππον τὸν 
Γοργίου ΥὟ. 421. ΕΣ 

ἡ Γοργολόφα Ἐπα. 1181. ὦ γ. 
ΑΝ. θ6ῖ. ᾿ μι ᾿ 

Γόργος 1. 1102. 7όργο 1104. 
γοργόνα Δοδ. 814. 1181. [,. ὅ00. 
τὴν γοργόνα ΑΟΠ. 964. 1090. τὰς 
γοργόνας Ῥ.Ὁ0]. τὸ γοργόνος 
κάρα Τ᾿. 1101. 1109. γ. ὀψοφάγοι 
Ρ, 810. γ. τεϑράσιαι Τὶ. 411. γο 9- 
γόνωτον ἀσπίδος κύκλον ΑΘ, 
1124, 

τὸν Γρύττον αα. 811, 

δὰ [,γ58. 198. 
ἡ Δαρφδανίς Υ. 1511. 

τος ἵκ. 1028. 
τὸ Δάτιδος μέλος Ῥ. 289. 
βακχαῖς δελφίσιν Ν. 00. : 
Ζελφοί Αν. 110. οὗ Υ. 1440. ἐν Ζ. 

159. ἐς ΖΔ. Αν. 618, 
Ζεξίϑεος ΑοἸ. 14. 
Δεξίνεκος ΡῚ. 800. 
Δερκέτου Φυλασίου ΔοΙ. 1028, 
4Δερκύλον, πρὸς (φιλοπότην) Υ.18. 
δήλιε Ν. 8960, τοῖς δηλίοις καὶ 
ταῖσι δηλίαιεσε (ϑεοῖς) Τὶ. 888 5α. 
κύκνῳ πυϑίῳ καὶ δηλέίῳ Αν. 810. 

4ῆλον Ἐ. 059. ἑεράν Γ᾽. 510. 
4Ζημακίδεον 4. 829, 
ἢ Δημήτηρ Αν. 80. σεη. ΑΟΠ. 41. 
τῇ 4. Τ. 291. μὰ τὴν 4ή. ΑΟΉ. Τ08. 
5:ηᾳ. 485. 461. 6098. 812, 1021. Ν. 
121. Ν. 1442. 1,. 211. Τ' 225. Ἐ. 42. 
667. 1222, ῬΊ, 604. 8064. νὴ τὴν 4ή. 
Ελη. 898. 941. Ν. 458. Υ. 6029. Αν. 
1... 10. δύ: αὐ Προ: Ἐΐοο. 602. 
ἁγνῶν ὀργίων ἄνασσα ᾿'.884. ϑεάν 
889, ἡ ϑρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα 
886. Δήμητρος κόρη 891. 4ή- 
μητερ φίλη Τ. 280. ὦ άματερ 
ΡῚ, δ5ῦ. 812. 

Ζημητρία Ν. 684. 
ὦ 4Ζημίδεον Ἐαα. 720. 1199. 
Δῆμος, πυκνίτης Εαα. 42. τὸν 2. 
882. 1921. 4ῆμε 1201. ὦ 4. 0. 
ἴ20. ἰϑ. ΑΠ 9. 1} {52 0): 
890. 5. ὉΠ: {ΠῚ ΠΠ . π9. 
1200. 1841. 

Δῆμον καλόν, ῬγΥΠΑΙΆΡΙ5 ἔ. Υ.. 98, 
ὁ κλεινὸς 4 ἢ μος Εαα. 1928. 

ὁ Δημόστρατος ἴ,. 891. 899. 
Δηοῦς καρπόν ΡῚ. 510. 
Διαγόρας Ἐ. 8520. τὸν Μήλιον Αν. 

1009. 
Διακρίων Υ'΄. 1229. 
Ζιαλλαγή ΔοΙ. 989. ἡ 1.. 1114. 
διασίοις Ν. 804. δια σίοισιεν 408. 
Δειτρέφης ΑΥν. 198. 1440. 
Δικαιόπολιες Α68}.1190. ὁ Χολλεί- 
δης 406. αεο. 148. νος. (49. 829 Ὁ15. 
900. 1048. 108. 

δίκη Αν. 1240. 
ἡ Δίκτυνναῦ. 8θ8. παῖς ΠΗ. 1959. 
δῖνος ΝΌΡΡ. 828, 1411. αοο. 1414. 
ναὶ τὸν Δεο κλέα ΑΟΠ. 114. 
ἐν Διομείοις, τὰ Ἡράκλεια τὰ Ἀ. 

051. 
Διομειαλαζόνας ΔΟΠ. 00. 
διομήδεια ἀνάγκη Βιοο. 1029, 



ΙΝΡῈΧ 

Φιονυσίων Ῥ. ὅ80. ἐκ ΖΔ. Τ΄ 141. ὦ! 
Διονύσια οι. 195. τὰ Διονύ-, 
σεα, τὰ κατ᾽ ἀγρούς Α6Π. 202, 2905} 

Ζιονύσιεον ΡΒ]. δῦ0.. | 
Διόνυσος Ἐ. 1211. παρὰ τῷ 4. 
Εαᾳ. 96. τὸν 4. Υ. 1040. νοο. Ἐ.. 
800. 1150. ὦ 4. Ρ. 201. Ἀ. 141. μὰ, 
τὸν 4. Ν. 108. Ρ. 109. Εοο. 944. νὴ 
τὸν Ζ-. Ν. 91. 819. 1000. Υ. 1414. 
Ῥ. 1911]. Αἥν. 111. 802. 1869. Ἐΐοο. 
801. 422. ὦ 4. ἄναξ Ῥ. 442. ὦ 4. 
δέσποτα Ασοἢ. 2417. Διόνυσος 
Διός Β. 081. ὁ τοῦ Ζ. ἱερεὺς ΑΘ... 
1081. κωμαστὴς 4. Ν. 000. τελε-᾿ 
ταῖς ταῖς τοῦ 4. Ἀ. θ08, ἀαφὲ νυ- 
σήιον Διὸς Διώνυσον Ἐ. 210. 

Διόνυσος υἱὸς Σταμνίου Ἐ.. 22. 
Διοπείϑους Εαα. 1085. Υ. 880. ὁ 
᾿μιέγας 4. Αν. 988. 
ὦ Διοσκόρω Ῥ. 285. Ἐξος. 1069. 
πτ ἀῶς Ρ, 420. διπολιώδη Ν. 

ὁ Διτύλας Ἰ. 008. 
“οϑιήῆνε Υ.1112. 
ὁ δούριος ἵππος Αν. 1128. 
Ζ4ράκης 1,. 254. Ἐο. 298. 
ΖΦρακοντίδης Υ. 151. 
Ζ4Δράκυλλος ΑΘ}. 612. 
ΖΦΖωδώνη Αν. 1106, 
Δωροῖ συκοπέδιλε Εαα. 529. 

Ἕβρον ποταμόν, παρ᾽ ἀν. 114. 
πες τήνας ἐα 1,. 142 ὦ πότνι Ε. Ἑοο. 

Εἰρήνη Ῥ. 1019. ἀαί. 1062. αοο.221. 
1091. Εἰρήνης δεσμά 1018. ὦ 
σεμνοτάτη βασίλεια ϑεὰ πότνι Ε. 
πη τ πὸ τνὲ Εἰ. 1108. ὦ πότνε Ε. 
ἔλη Ἰθῦῦ, τὴν πᾶσιν Εἰρήνην 

ὅτων 294. τ Ἴμα 
ἑκάτειον Υ. 8ρῦ, ϑούκ.1,. θ4. τῶν 

ἐκ. Ἐ.. 566. 
τῆς Ἑκάτης, παρὰ Ε].594. τῇ Ἑ. Τ,. 

τ00. κὰ τὴν Ἑ. Ῥ]. 1τότ0. »νἡὴ τὴν Ἑ. 
Ἐσδα. Ὧ0. 1097. ΡΙ. 164. νὴ τὴν Ἑ᾿ 
τὴν φωσφόρον Ἴ. 8ῦ8, ὦ Διὸς -- 
Ἑ κάτα 1. 1862. 

τὰ Ἐκβάτανα αοο. 6}. 618. ὡκ- 
άτανα θά. ἐν Ἐ. Ἐσπᾳ. 1089, ἐν 

κβατάνοισιΎΥ. 1149..1144. 
Ἐλάφιον Τ᾿. 1112 ὦ. 
Ἑλένη Ἴ΄ 862. ἀαί. 909. τὰς Ἐλ ἐ- 
νας, τὰ μᾶλα γυμνᾶς 1. 155. τὴν 
καινὴν Ἑ. Ἐπτιρὶαἶθ Τὶ, 800. πε- 
κρὰν δ09, 

] 
| 

01 

ἡ Ἑλλάς Ρ. 646. Ἑλλάς Αν. 998. 
τῆς Ἑ.- . 511. Ῥ. 1082. ἐκ ΡῚ. 468. 
ἀαἰ. ΑΟἢ. 8. αοο. 1,. 848. τὴν Ἑ. 
ἈΘΠ.591. Υ. 520. Ῥ. 59. 108. 2710. 
408, ΤΥ. 41. δ25. ποττὰν 1006. 
Ἑλλάδος ἥβας ἘΒ. 1285. τῆς Ἐλ- 
λάδος ... μόναρχον Εαᾳ. 1990, 
ὅλης τῆς Ἑ. ῳγ. 99. σοφῆς ἀφ᾽ Ἑ. 
Αν. 409. ; 

ἍἝλλας Υ. 808 πόρον --- ἱρόν. 
Ἑλλήνων Εαᾳ. 191. μέγιστος 898, 
πέρε Ῥ. 10ῦ. τῶν Ἑλ. Ν. 450. Αν. 
499. 800. Ἕλλησε Α6ἢ. 599. τοῖς 
ἮΝ. .418:: ἐν" 1.554... ΒΕ. 126. Ἐλ- 
λησεν Ῥ. 204. 486. τοῖς Ἕλ. 1521. 
ἅπασι ΡῚ. 818. πάντας Ρ. 611. τοὺς 
866. 996. ΡΙ. 84. Ἕλληνας ἄνδρας 
καὶ πόλεις 1,.. 1184, ὠνδρες Ἕ2- 
ληνες Ῥ. 292. ὦ βασιλεῦ τῶν Ἑ. 
Επᾳ. 1599. ὑπὲρ Ἑ. πάντων Ῥ. 98. 
ἐν ταῖς πόλεσιν τῶν Ἑ. Αν. ὅθ9. 
οἱ πρῶτοι τῶν Ἑ. 1.. 1110. πρῶτος 
τῶν Ἑ. Ἐ. 1004. Ἑλλάνων τ᾽ μῷ 
ΑΟἩ. 118. 

ἑλληνεκόν ΑΟοἢ. 115. ἑλληνικὴν 
στόλιν Αν. 148, ἑλλάνεε Ζεῦ Ἐπαᾳ. 
1259. 

᾿' Ἕλλην ἐς Τ'. 907. 908. 
᾿Ελύμνιον, εἰς Ῥ. 1126. 
ἔμπουσα Ἐ. 398. ἡ 80ῦ. 

1006. 
Ἐνυαλίῳ Ῥ. 451. 
᾿Ἐξηκεστίδης Αν.11. τ64. ἀαἱ. 1521. 
᾿ΙἘπιγένει Ἐς. 981. 
᾿Ἐπίγονον, δὲ Ἐπο. 167. 
Ἐπίδαυρον, εἰς Ἀ. 564. 
Ἐπικεχοδώς Ἀν. 08. 
Ἐπίκουρος Ἐρο. θ44. 
Ἐπεικράτους Ἐϊο. 11. 
'Ἐρασινίδου, μετ᾽ Ἐ.. 1196: 
Ἐργασίωνος, τὰς χάρακας ν᾽ .1901. 
ἔρεβος Αν. 1198. σοι. 091. μέλαν 

0995. ἐρέβους ἐν .. κόλποις 694. 
'᾿Ἐρεχϑείδη Εαα. 1015. 1080. 
Ἐρεχϑεῖ πα. 1022, 
Ἐρινύς ΡῚ. 428. 
Ἐρινύος ἀπορρώξ, Τίμων Τ,. 811. 
τὸν ἐριούνιον Ἑρμὴν Ἀ. 1144. 
Ἑρμῆς Ῥ. 8θδ. ὁ Ἑ. Αν. 512. ἀαί. 
Ρ. 456. τῷ Ἑ. Τ. 800. αοο. Ρ].1190, 
τὸν Ἑ. Ν. 1294. ΠΗ. 1141. νὴ τὸν Ἑ. 
Ν. 1211. Ῥ. 968. ΒΕ. 1169. Εἰος. 445. 
καὶ τὸν Ἑ. τὸν ἀγοραῖον Βα. 2391. 
ἀλεξικάκῳ Ἑ. Ῥ. 422. ὦ δεέσποϑ' 
Ἑρ μὴ 885, 648, 111. δόλιε Ὑ. 1902, 

τις Ἐοο. 
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Ἑρμᾶ ᾽μπολαῖε Αο!. 810. τὸν 
ἐριούνιον Ἐ. 1145. νόμιον τι. 
σταλιγκάπηλον ΡΙ. 1168. ὦ φίλ᾽ Ἑ. 
Ν. 1418. Ρ. 416. 118. Ἑ. χϑόνιον 
ΗΒ. 1145. χϑόνιε Ἐ. 1120. 1188. 
Ἑρμᾶν 1200. 

Ἡομίδιον ἘΞΘΡΗΣ  ὠρμίδιον θ82. 
Ἥρ μιτπος ΝΟΩΡΥ: 

τῶν ἑρμοκοσπιδῶν 1.. 1094. 
τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλατταν Αν. 145. 
Ἢ ξὰν τὸν Φιλοξένου ἴκ. 994, 
Ἔσως Αθοἢ. 991]. Αν. δ14. νοο. Το. 
θῦ8. 901. ἔρως Αν. 100. σοη. 108. 
ὁ ἀμφιϑ'αλὴς --- ͵,χφυσόπτερος 1 51. 
ὃ γλυκύϑυμος Ἢ ἜΤ ΒΒ ς᾽ συ - 
ϑεινός Αν. 090. 

ἀφ᾽ Ἑστίας Υ. 840. τῇ Ἡ. τῇ ὀρνι- 
ϑείῳ Αν.804. πρὸς τῆς Ἐ. ῬΙ. 895. 
Ἡστίας χοιροκομεῖον Υ΄. 844. 

Εὐαϑλοςγν.Ὁ92. Εὐάϑλους ΔΟοἢ. 
110. 

Εὐκαίων Ἐϊοο. 408, 
κύβοια Ν. 211. τὴν ΕΟ.Υ. 115. 
Εὐβούλη ς Γ΄. 808. 
παρ᾿ Εὐδήμου ῬΪ. 884. 
Εὐελπίέδης Κοιῦϑεν Αν. 640, 
δὺ εργίδης ΥΝ. 284. 
ἐπ᾿ Εὐϑυμένου ς ἄρχοντος Δ6Π.ΟἿ, 
Εὐκράτης Βα. Οδ 4. αοο. Τ,. 108. 
Εὺ ἜΣΡΕΣ τὸν Μαρικᾶν Ν. δ88. 
Ευριπίδης ϑὺρ. δε ΘΓ ἜΣ 
400. δ90. Εο. 895, ὁ ΒΕ. 80. 111. 
801. φθη. 1. ὅ68. 1001. περὲ Ὁ. 918, 
ὑπὸ ὅ81. 42. ὑπὲρ 049. πύριπί- 
ὃ 7) Ἐς 11|- ΠΝ: 881. 401. 518. 1061. 
ἐχϑρὰς (γυν.) 1.. 288. ὡς ΕΒυριεπί-: 
δην Α. ὅ04. 484. Ν. 1311. π᾿. 584. 
Ἐ6ο. 8206. 829, πρὸς Κι. 194. Ευρι- 
σίδη 404. 410, ὙΠ 9 ΗΘ. ΠΣ 
199, 910. ὠ 4. πὶ Πρ ΘΟ: 
ὦ γλυκύτατ᾽ Ἀ. 403. 401. ἐπυλλίων 
Εὺ οιπίδου Ῥ. ὅ82. Ἰνοῖ.. Εὐρι- 
πέδουΝ. 1414: Πὐριπίδου ἼΔΙ 
στερα ΠΟ ὴς λοιδορησμὸς «Τἰσχύλου 
κεῦὺρ. 100. "Μοῦσ᾽ Ἑὺὐριπίδου 1900. 
ὦ πὸν ἤρ᾽ Ε. 892. πρότερον Εὐρι- 
πίδου 0, ᾧκότριψ "Εὐρ. τι. 450. 
πόϑος Εὐριπίδου ἸΡὰ Εὐριπε 
δου ῥῆσιν Ν. 1511. ὦ τρισμακάριε 
Αο... 401. κοιιιμευριστικῶς Εαᾳ. 78. 

Ηὐοιπέδιεον ΑΟἩ. 404. ὦ γλυκύτα- 
τον καὶ φίλτατον 410. 

τὴν Εὐρυκλέους ΚΝ 1019. 
σιὰρ Εὐρώταν Ι,. 1802. πὰρ τὸν 
1809. 

ΙΝΘΕΧ 

Εὐφημέδου Υ. ὅ99. 
Εὐφορίδης ΑΟΠ. 612. 
σταρ᾽ Εὐχαρίδου γ. 080. 
Ἐφέσου Ν: 999): 
Ἑφουδίων Ὑ.1191..1988. 
τὸν Ἡχινοῦντα 1.,.1109. 

Ζακυ» ϑέων ὁπλίτας 1,. 894. 
Ζεύς Ν.Θ07}15. 8271.1241.1409. Αν. 

1246, ἢ. 1244, ὁ Ζ. Δοἢ. 1158. Ν. 
819, 581. 997. 904. Υ. 021. Ῥ. 511. 
Αν. 480. 514. ὅ10. 128, 1494. 1501. 
100. 1514. 1589. 1050. 1048. 1048. 
Το. γτ6: ΒΕ]. 81: ΠΡ ΘΘΊ ΒΘ 592. 
1101. τοῦ Διός, πρὸς Ν.814.Υ. 
020. εὐϑὺ Ῥ. 08, ὑπὸ 980. Αν. 519. 
ὅ00. 610. 1599 παρὰ. ῬῚ]. 128. πρὸς 
Διός Ἐ. 50. τῷ 4:εΐ Ῥ. δ. ΑΥ. 
1291. 1021.1099. Ζε;͵ Αν. 868. τὸν 
ΖΔ ἑκα Ν. 818. 828.1080 ἐς.1294.12:9. 
1411. Ρ.104 ὡς. 195. Αν. 554.1601. 
1611. ΡῚ. δ19. 2 ἑα 819. 825. ὦ Ζεῦ 
Ῥ. 58.602. Τ 1. Χς ἰὼ Ζθυ 16: 
μὰ 4 ἑα Δο᾿ν.191.461. 9606. Εαη. 85. 
890. 98,801. 1882. Ν. 9590.591.944. 
694. {99.1060. 1291. Κ΄. 160.119.181. 
199.205.290.298.299.9510. 596.461. 
θθῦ. 080. 841. 954.1152.1400. 1409. 
1490. Ρ. 218. 499. 981. 1040. Αν.11. 
22. 24. 90. 468. 4τ0. 581. 601. 801. 
800. 950: ἼΞΤΟ: 1910: ἸΦΡῸ: 1957. 
1808. 1422. 1421.1491..1668. 1. δὅ. 
14.150.524.594. 8:19. 900. 908. 994. 
0. 1090: ΠῚ ΘΟ ΟΟΘν Ποῖ: ΠΟ ΘῸΣ 
1125. Ἀ.1:14. 493. 801.589. 645. 650. 
49. {τ9. τ88. 951. 1049.1045.1058. 
1089. Ἐπ 66. 158. 882, 590. 468. ὅ50. 
ὅ09. 5060. 896. 687. 188. 1085. 1088, 
ΡΙ. 22. 101.111. 9659. 400. 410. 444. 
01. τ04. 00. 112. 8τ0. 911. 1008. 
1102. 1110. μὰ τὸν ΖΔ ἐα ΑΟΠ. 868, 
Ν.201. 811. 1228, 1289..169.186. 
251. 882. 1126.1141.1501. Ἐ᾿ 6: Αγ. 
099. 101ὅ. 1680. 1,..1022. Τ' 84.1:τῦ. 
Ἡ. 28. 192. 668. 149. 914. 1189. 
1188.1198., 1287. 1οο. 596. 818. Ρ]. 
100. 11.889. 906. ναὶ μὰ 4 ἑα ΑΘ. 
88, Εααᾳ. 280. 598. Υ͂. 184. Ρ. 416. 
900. 1. 1182, Ε΄. 189. 166. 561. 186. 
ΡῚ. 181. 890. »νἡ μὰ 4 ἰα 1.. 86. ναὶ 
Ζέα Δοἢ. τθ0 1. νὴ Ζ4έα Δο.. 1025. 
Επαᾳ. 21. 189. 142. 282. 519. 810. 
411. 119. 125. 901.1000.1092.1168. 
1800. Ν. 185. 217. 2951. 928. 941. 
1221. 1284, 1551. 1588. 1406. Κ΄. 91. 

, 



ΙΝΘΕΧ 

184. 2909. 854. 410. 420. 4τ8. 008. 
518.960. 991.19259.1248,1404.1500. 
Ῥ. 2602, 409. 488. 489. ὅ00. 6090. 919. 
10960.1938.1296.1290. Αν. 18.110. 
969. 275. 291. 8580. 512. δ14. 661. 
6013. 1017. 1148. 1849. 1858. 1911. 
1453. 1082. 1051]. Τ,γ. 11. 24. 84. 
88. 95. 194. 9517. 860. 521. δῦ9. ὅ61. 
ἩδΡι θῶ πη. 850. 851. 891. 
938. 1058. 1147. Τ'. 906. 201. 2340. 
900. δδῶ. 6009. 615. 029, 6040, 140. 
984, 10τῦ. ΕΗ. 6. 41. τό. 86. 164.181. 
806. 491. ὅ51. 565. 612. 181. 198. 
8602. 941. 1460. Ἐξοο. 140. 218. 8τ|. 
9581. 4358. 488. 489. 469. 195. 119. 
985. 942.. 998. 1011. 1180. ΡΙ. 184. 
144. 1θῦ. 806. 618. 6001. 8605. 920. 
1010. 1021. 1028. 1202. νὴ τὸν Ζ' ἑα 
ΑΟἩ. 1582. 811. Εαᾳ. 941. 912. 1941. 
Ν. 408. 488. 652. 1819. Υ.. 1460. 211. 
ΟΣ 994: 1571. 1557. Ἐ, 19...551. 
1965. Αν. 81. 462. 9504, 1891. 1462. 
1548. 1. 61. 91. 480. 609. 862.1029. 
ΠΟΘ  ΠΠ85. 1.41 15. 90. 259. Β.8. 
198. 159. 285.. 288. 805. 188. 1041. 
1158. 1458. 1481. Εσο. 19. 82. 108. 
145. 598. 1601. 812. 108. 1045. 1108. 
ΡΙ. 202. 866. 848, 8117. οὐ τὸν 4 ἑα 
1,. 980. 990. ὦ Ζεῦ Ελπα. 1188. 1). 
410. 961. 919 Ὀ15.1051.1.. 810. Εοα. 
1118. Ῥ]. 1. 898. Ζεῦ ΡῚ. 81. Ζεὺς 
ἀγοραῖος Ἐαα. ὅ00. ἀγοραίου 
Διός 410. τὰς “ιὸς ἀστεροπάς 
Αν. 1146. Δεὸς εἰς αὐλάς Ρ.. 161. 
τοῦ Διὸς αὐτοῦ ἂν. 4θ8. Βασί 
λειαν Ζ4ιός 1189. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ 
ΝΟ ἸΘῪ. οὉ. Ἄν. 599." 1978. 
ῬΙ. 1090. πτεροφόρον Διὸς βέλος 
Αν. 1114. δάπεδον Ζιεός 1151. ὦ 
Ζεῦ δέσποτα 1,. 940. ὦ Ζεῦ διό- 
πτα καὶ κατόπτα πανταχῆ ΑΟΘἢ. 
480. Ζιὸς Διώνυσον Ἐ. 210. Ζιό- 
ψυσος 051. τοῦ Διὸς τὴν δύναμιν 
ΡΙ]. 141. Ζιὸς δωμάτιον Τὰ. 100. 
811. Ζεὸς .. ἔγχος πυρφόρον Ἀν. 
1149. πρὸς Διὸς ἕδρας 210. ἑλλά- 

γιὲ Ζεῦ Ἔδαᾳ. 1203, ϑύγατερ ἬδΔΙ: 
Ῥ. 186. Ζιὸς ... Ἑχάτα Ἐ. 1861. 
Διὸς ἐννέα. οηάρυδαὶ Ἐ. 815. ἐν 
Διὸς ϑύραισιν Ῥυ 1 79.:: “Ζεὸς κα- 
ταιβάτου 42. ὦ Ζεῦ κεραυνοβρόν- 
τα ὅὃτῦ. τὸν κεραυνὸν τοῦ Διός 
Αν. 1588. Ζεὸς Κόρινϑος Τὰ. 459. 
1560. 828, Δ εὸς μακέλλῃ Αν. 1240. 
ω Ζεῦ Ζεῦ μεγαβρόντα Υ. 825. 

921.: 
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Ζεῦ μεγαλώνυμε Τ. 815. αἰϑέρ᾽ 
οἴκησιν Διός 2.2. τὴν οἰκίαν τὴν 
τοῦ Διός Ρ. 118. Διὸς ὄμβρον 
ΗΕ. 240. ὁ Ζεὺς οὐλύμπιος Ν. 566. 
σέη. Αν. 190: ὅσο; Ν; 811. 815. 
ὁμόγνιε Ζεῦ Ἀ. 0, ὦ παγπκρατὲς 
Ζεῦ Ἱ. θ08, τῶν τοῦ Διὸς παί- 
δων Ν. 1048, τῶν ϑεῶν --- “τῶν 
παρὰ τοῦ Ζτος Αν. 1112. εὔιε ὦ 
Διὸς... παῖ Π").990. ὦ Ζεῦ πάτερ 
Αεἢ. 295, πατρῷον 4 ὲ« Ν. 1468. 
1469. ὦ Ζεῦ πολυτίμητε Εαᾳ. 
1890. Αν. 6067. ὁ Ζεὺς ὁ σωτήρ 
ΡΙ. 1189, τοῦ σωτῆρος 4 ιός 111. 
τὸν ΖΔ ἰα τὸν σωτῆρα Ι᾿. 98, 1455. 
1.66. 79. 761. 104. 1103. ῬΙ. 811. 
1186. Ζεῦ σῶτερ Τ΄. 1009. τὴν 
Ζιὸς τυραννίδα ῬΙ. 124, Ζεὺς 
ὑψιβρεμέτης ΓΜ: ὦ ὥ. φίλτατε 
Ἐρο. 878. Πα . πυρὶ φλε) "όμενον 
Π,. 1986. Δεύς Α6}.911. ὁ μέγας 
Ζάν Αν. ὅ10, Ζῆνα 1.. 111. Ζη- 
νός Ῥ. 122. γάμων Αν. 1140. ὑψι- 
μέδοντα ϑεῶν Ζῆνα τύραννον Ν. 
564. 

Ἡγέλοχος Τ. 808. 
τὸν Ἠλεῖον “Ἱέπρεον Αν. 149. 
Ἠλέκτραν, κατ᾽ ἐκείνην Ν. 94. 
τὸν Ἥλιον Ρ]. 111. 
τὴν Ἥραν Ἄν. 4 65|.5. Ἥρην Ὁ. 
εὐδαίμονος ἘΠ ΜΠ) ῬΕΙ͂ δλὺ μστίᾳ 
1151. τὴν τελείαν ΠΟΘ. 

ἔα ἰδ ἃ οδα τὰν Διομείοις Ἐ. 691. 
ἢ οάκλεια λουτρά Ν. 1051. 
Προακλειδῶν τῶν Παμφίλου ῬΙῚ. 
585. 

Πρακλειοξ αν»ϑίαν, ἐς τὸν Ἀ. 449, 
Ἡρακλῆς ΑΘΒ. 800, Ἢ: οῦ 1 928. 

Ἡ.. 982. 581. φοη. Ν. 1060. ἀαί. Αν. 
501. αοο. Ἐ. ὅ98. νος. Δοἢ. 984... 
420. Αν. 814. 859. 1129. 1514.1581. 
ΡΙ. 417. ὦ Ἡράκλεις 0}. 1018. 
Ν. 184. Αν. 98. Εσοο. 1008. ΡΙ. 814. 
μὰ τὸν Ἡ.. 101. νὴ τὸν Ἡ. Εαᾳ. 

481. ἀν. 1391. Τ' 96. ῬΙ. 991. ὠναξ 

Ἢ. Α.94. Ῥ, 180. ΑΥ. 911. 1...296. 
Ἡ. 298. Ἡ. ὁ καρτερὸς 304, καϑ' 
Ἡρακλέα 468, τοὺς Ἡρακλέας 
τοὺς μάττοντας καὶ τοὺς πεινῶν- 
τας Ρ. 141. Ἡρακλέους ὀργήν. 
1050: Ῥτυΐθϑιν ὁ σπολυτίμηϑ᾽ ἯΙ 

, Ἄ0Β. 808, ὦ φίλταϑ'᾽ Ἡ. Ἡ. 503. 
Ἡσίοδος Τ᾿. 1088, 
᾿Ἡφαίστου φλογί ΡῚ. Θ61. 
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Ἠχώ Ἵ', 10ῦ9. καϑαρά Ἀν. 210. κι- 
ϑαιρώνιος ἡ. Τ᾿. 996. 

Θαλῆς Αν.1009. τὸν Θαλῆν» Ν. 180. 
Θαρρελείδου Αν.10. 
ϑιασίαν (ἀλμην) Αοἢ. 071. τὰ ϑάσι 
ἀμφορφείδια Ἐ06.1119. οἴνου σταμι- 
γνίον 1..ὄ 190, ϑάσιεον (οἶνον) ΡΙ. 
ΤΟΣ. 

Θεμιστοκλῆς Εαα. 884, σοη. 84. 
812. ααἱ. 815. 818. 

Θεογένης Υ. 1188, Αν. 1127. 
ἢ Θεογένους (Δ ΟΠ τ Θ ἢ 515 γυνὴ) 
1.08. Θεογένους ὑηνία Ρ. 928. 
τὰ Θεογένους τὰ πολλὰ χρήματα 
Αν. 822, (αἱ. χηναλώπηξ ΘΟΡΏΟΙΩ. 
1290. 

Θέογνις Αοῃ. 140. Τ'. 110. ὦ Θ. 
ἌΘΩ. 11- 

Θεόδωρος, Υ. Γερητοϑ'. 
Θούμαντιεν τὸν ἀνέστιον Β'ηΠ. 
1200. 

Θεονόη Πρωτέως “". δ0 1. 
Θουφάνους, ὑπὸ ἴθαη. 1108. 
Θούφραστος Υ. 1802. σοη. 1914. 

αοο. 1510. 
ϑεσμοφορεῖον . 880. ἐν τῷ 218. 
ϑεσμοφορίοις Αν. 1019. τοῖς τι 

Τ. 182. τὰ 9. Εἰοο. 222. τρίτη. 
μέση ϑεσμοφορίων ". 80. τῇ μεν 
Ὁτί. 

τῶ ϑεσμοφόρω ἈἘ. 1228, τοῖν ϑ' ε- 
σμοφόροιν 290. ἐκ ϑεσμοφός 
θοεν Εἰοο. 448. ἐν"). 88, ἐς ϑ'. 89. ὦ 
σερικαλλὴ 282, πολυποτνία 1150. 

Θέσπις Υ.14τ9. 
τὴν Θέτιν Ν. ἸΟΘ1. 
ἐκ Θετταλίας ΡΊ. 521. 
Θετταλῶν, μετὰ Ὗ. 1241. πολ- 
λοὺς--- ἄνδρας 1,. 1182. γυναῖκα .-- 
ϑετταλήν Ν, 149. τοῖς πενέσταισι 
τοῖς (5: εἰδλ γ.1214. 

Θέωλος, ν. Θέωρος. 
Θεωρέα Ρ. 818. τῆς Θ. 110. τὴν Θ. 
887: 906. τήνδὲ τὴν Θ. 118. 811. 
ὦ Θ. 825. 524. 

Θέωρος Αοἢ. 194. 158. Υ. 42. 41. 
099. 1220. 1290. αοο. Ν. 400. Θεύώ- 
ρου ϑεοισεχϑρία Υ. 418, Θέωλος 
γ. 45. 

Θέωρος αα. θ08. 
Θηβαίου ς Β. 1029. Θηβαία φίλη 
παῖς 1,. 097. 
Θήβας, τοὺς ἕπτ᾽ ἐπὶ ᾿Ν.1021. Θείβα- 
θεν ΑοΠ. 802. 911, Θείβα ϑ'ε 808, 

ΙΝΡΕΧ 

Θηραμένης Νὰ. 908, σόη. 541. ὁ κομ- 
ψός οθί. 

τὸ Θησεῖον Βαα. 1912, Θησείοες 
ῬΊ ΘΔ: 

Θησεύς Ἀ. 142. 
Θουκυδίδης ΔΟΙ. τ08. Υ. 947. αεο. 
09. 

ϑουριομάντεις Ν. 882. 
ἐν Θράκῃ Αοἢ. 196, τὴν Θο. 198. 
ἐπὲ Θοάκης 002. Τ,. 108. τἀπὲ Θοά- 
κης Ὗ. 988, Β.. 280. Αν. 1896. 

Θοᾷΐξ 1. δ08. οὗ Θο. ΑΘΗ. 10, Θροα- 
κῶν 108. τοῖς Θο. Ἵτ0: τοὺς Θο. 119. 

Θρασύβουλος ἔμοα. 208. 866. δαί. 
ΡΙ. δδ0. 

ἡ Θρᾷττανῦ. 828. τὴν Θο. Ῥ. 1188. 
ὦ Θο. Ἴ". 219. 280. ΕἾΝ 299. τὴν 
“Στρυμοδώρου Θο. ΑΘ. 218. 

ϑρηκία χελεδών Ἰν. 081. 
ϑυεστείων ῥακῶν Α0}. 488. 
ϑυμαιτέδα σισύρανΥΥ. 1188. 
Θωρυκίων Ἐ. 868. 981. 

τὸν Ἴακχον ἘΞ ΡΟΝ ΣῈ Ὁ. 
Ἴακχ᾽ ὦ Ἴακχε 510. 817. 825.849͵ 
στολυτίμητε θ98, φιλοχορευτά 402. 
408. 418. 

Ἰαπετόν Ν. 998. 
ἡ Ιασώ ΡῚ. 101. 
Ἴβυκος ΠΝ ΟΙΣ 
Ἴδας τέκνα, “Κρῆτες Ἡ.. 1850. 
Ἱεροκλέης ὁ ὃ “χρησμολόγος Ῥ. 1040. 
Ἱέρωνι τῷ κήρυκι. Ἐ)οο. 51. 
Ἱερωνύμου, παρ᾽ Α6Π.. 888, σοφός 
οο. 201. 

Ἴϑακος ᾿Ἀποδρασιτσιπείδου Υ. 186. 
λλυριοί Ἂν. 1591. 
Ἰνοῖ κρεμαμένῃ ἙανΙρΙα15 Υ.. 1414. 
τῶν Ἰνοῦς (ῥακῶ») ἌοΠ. 484, 

τὸν Ἰόλαον, νεί Αοἢ. 867. 
Ἰοφῶν Ἀ. 13: ἄς, (8. 
Ἱππέας, οοτηοθᾶ. Ν. δῦ4, 
Ἱππίου, ΒΥ θη 65 Ἐ. ρος. 449. 
Ἱπηιτίου ἑταίρους 1,. 1158. τῆς Ἱπ’- 
πίου τυραννίδος 619. τὴν Ἱππίου 
τυ ραννίδα γι  ϑ02: 

Ἱπποβίνου, ν. Ἱππόνικος. 
ὁ Ἱπποδάμονυ Βαα. 5271. 
Ἱπποκράτου 9 ξυνοικίαν Τ'. 219, 

τοῖς Ἱπποκράτους υἱέσιν Ν. 
1001. 

Ἱππόνικος Καλλίου καξ Ἵππον ἐ- 
κου Αν. 289. Καλλίαν τὸν Ἱππτο- 
βίνου Ἀ. 429, 

Ἵππυλλος Ὗ. 1801. 
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Ἱππώνακτος ἴαμβον Ἐ. 6061. Κεῖος ἈἘ. 910. 
τὴν Ἴοεν αὐτήν Αν. 1200. ταχεῖα, Κεκροπίδη, κακόβουλε Ἐᾳαᾳ. 1055. 
Ἰφ0 4. πασῶν Ἰοίδων 1222, 

εἰς ἴσϑιμια Ῥ. 819. 
Ἰσμην ία Α6ἢ. 861. εὐγενὴς ϑηβαία; 
ΤΠ 697. 

Ἰσμήνιεχε ΔΕ}. 954, 
Ἴτυν τὸν πολύδακουν Ἀν. 212. 
Ἴων ὁ Χῖος Ρ. 88ῦ. 
τοὺς ΙἸάονας Δ0}}.100. χαυνόττορωκτ᾽ 

᾿Ιᾶον 104. 
ἀπ᾽ Ἰωνίας, τὸν --- τρόπον Ἐο., 

Ἰωνιεκός τις ἀνήρ Ρ. 40. τι τῶν 
ἐωνεκῶν (μελυδροίων) ἝΩ. 889. 
ῥῆμα Ρ. 900, ἐωνεκῶς 990. Τ΄ 

Κάδμος, Αρομοτῖϑ ἢ. Π.. 1295. 
καικέας Ἐασα. 491. 
τὸ καινόν Υ. 121. 
Καλλίας, Ηἱρροπίοῖ Ε. Αν. 988. 984.. 
φοη. 288. Εἰςο. 810, αοο. (Ἱπττοβίνου), 
Ἐ. 428. 

τῇ Καλλιγενείᾳ "1999: 
Καλλί 
Εοο. 809. 

Καλλιππίδην Ν. 64. 
ὦ Καλονίκη Τ..θ. 8. 
Καλύκην 1,. 822. 
ἐν Καμαρίνῃ 6}. 000. 
Κανϑάρου λῳιήν Ῥ. 45; 
τὸ Καννωνοῦ ψήφισμα Εἰςο. 1089. 
Καπνίου πατρός ἢ 
Καάρ ἂν. 1θ4. οἱ Καὶ Αν. ΡΡᾺ 
καρδίας Αν. 1414. 
ὁ Καρδοπίων ὙΡΙ78. 
ἐς Καρίαν Εαᾳ. 119. 
καρικῶν αὐλημάτων Τὶ. 1902. 
Καρίων παῖ ῬΙ. 024. ὦ 1100. 
Καρκινίτης, ἕτερος τραγῳδός Υ. 

ὁθῦ. 
Καρπκίνος Ῥ. 82. τῶν Καρκί- 
νοῦ τις δαιμόνων Ν. 1201. ὥ Κ. 
ὦ μακάριε τῆς εὐπαιδίας Ὗ. 1519. 
Ξενοκλέης ὁ Καρκίνου Τ᾿. 440. 
τῶν Καρκίνου στροβίλων Ῥ. 
8604. υἱὸς Καρκίνου ὃ μεέσατοςῦ. 
1001. ἕτερος τῶν Καρκίνου 1008. 

Καρυστίοις Τ,. 1181. ξένους 1058. 
ἐξ Καρχηδόνα Εαα. 114. 1808, 
"αὶ τὸν Κάστορα 1,. 306, 988, 
ἐν Καταγ λᾳ ΘΒ. θ0θ0. 
Καύστριον πεδίον, παρὰ ἈΦ ἢ. 69, 
ὦ Κεβριόνα Αν. 008. 

ἔμαχος ὁ χοροδιδάσκαλος, 

ὦ Κέκροψ ἥρως ἄναξ Υ.. 458, Κα - 
| κροπος εὔανδρον γᾶν πολυήρα- 
τὸν Ν. 801. χώραν Κέκροπος ῬΙ. 
119. 

[πολ εός, Τυηϊρίο οὶ ἔ., Τὰ οἴη Ρ. 
ἌοΠ. 48, ἀχου ΡΒδθπαγοία 49. τος. 

ΙΪ 88. 
κενταύρῳ Ν. 9460. 

᾿ς 900, κενταυρικῶς Ἐ. 98, 
ὃ Κεραμεικός Ἄν: 990. δ). Ἐ. 

129. ἐς Κ. Ελα. 112. 
οἱ Κεραμῆς Ἐ. 1099. 
ἐς Κερβερίου ς Ἐ. 181. 
Κέρβερον, ἐπὶ Ἀ.111. τὸν 4θ7. τὸν 

κάτωϑεν Ῥδο.918. κύνα Εαα.1090,. 
“Κεφαλῆσιν Αν. 4160. 
Κέφαλος Εοο. 248, 
ἐν τῇ Κεχηναίων πόλει Εαα. 1262. 
᾿Κηκείδου Ν. 985. 
Κηφέα Ὁ. 1050. παῖς ΚηφέωΞς1119. 
τῷ Κηφισοδήμῳ, τῷ λάλῳ ξυνη- 
γόρῳ ΑΦ6ἢ. 105. 

Κηφισοφῶν Ἀ. 1408, 1452, 1458. 
αοο. 944. 

᾿Κιϑαιρώνιεος ἠχώ Ὅ. 996. 
Κικυννῆς Ν. 210. Κικυννόϑ'εν 
Βίσορβίαάθβ Ν,194. 

Κιλλικῶν Ῥ. 869. 
κιμβερικὸν 1). 02. ὀρϑοστάδια 4ῦ. 
κιμωλίας γῆς Ἀ. 118. 
Κίμων 1,.1144. 
Κινησίας, ἀκοῦν ΜυττΒΐηϑ [,. 888. 
Παιονίδης 802. Εἰς. 990. ἀαί. 1. 856. 
ἢ.1497. αος. πρὸς 1,.8θ0. τὴν πυο- 
οίχην τὴν Κινησίου Ἐ,. 159. φιλύ- 
ρινον Ἀν. 1911. 

τὴν Κίρκην ῬΙ. 802. 809. 
Κλεαίνετον Ἐπα. 514. 
Κλειγένης ὁ μικρός Ἐ. 09. 
Κλειδημίδης ἘΝ 191. 
Κλειν αρέτην Ἐραο. 41. 
ὁ Κλεινίου Αο}. 110. 
Κλεισϑένης Ἐλα. 1914. Αν. 881. 
Ὧι. 990. χλεισϑενους Ἐ,.199 ἐς. 
Η. 422. ἀαϊ. Υ. 1181. Η.. 48. ὅ8. αοο. 
Ν. 858. 1,..1092. ΤῊ. 285, 168. ὦ Κ. 
1. 054. ὁ Σιβυρτίου ΘΒ. 118. 

ἀρ τ ἦρε οὐ βῷ ἀρνων 1251. Ν. 084. ἀαί. 
γ 

Κλειτοφῶν Ἐ. 961. 
Κλεόκριτον Ἀ, 1451. Κλεοκροί- 
του μῆτερ Αν. 811. 

Κλεομένης 1. 918. 

“ενταύροις 
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Κλεοφῶν Τ᾿ 805. ΠΕ, 1592. σοη. Ο19.} κῴδιον 400. ὁ σοφός Ῥ. τ00, τοῦ 
ἄαἱ. 1504. 

τῇ Κλεψύδρᾳ 1.. 919. 
Κλέων Αοἱ, ὃ. 502. 669. Εἰᾳᾳ. 916.. 
Ν. δ86. Υ.62. 242.1220.1224. 128ῦ. 
φοη. Αοἢ. 900. ὑπὸ δ. Υ. 1281. 
αἱ. Υ. 409. αὐο. Ν. 549.591. Υ. 59. 
ἐς ῬΣ Δ. ἐπὶ Νὰ, Ὁ {- σου, Ν-. 10... ὁ 
κεκραξιδάμας Υ. 90. τὸν προστά- 
την Κλ. ᾿ν.09. δημολογοκλέωνΎΥ. 
942. 

Κλεωνύμη Ν. 680. 
Κλεώνυμος Ἐπα. 1298. Υ΄. 20. 822. 
Ρ. 4406. 618. 085 ὁ. Αν. 289. 290. 
14τῦ. χοη. ΑΟἢ. 88. Εααᾳ. 958. 1912. 
ἄαἱ. Αςἢ. 844. Ν. 614. ο15. αεο. Ν. 
400. 018. ν΄. 19. τὸ τοῦ Κλ. παιδίον 
Ρ. 1295. τὸν ῥέψασπιν Ν. 809. 

Κλεωνύμου γυνή “δ. 000. 
ἐν Κλωπιδῶν Ἐπα. 19. 
τῷ κοαλέμῳ σπένδε Ἐπα. 221. 
κόβαλοι Ἐπα. 090. 
Κωϑωκιδῶν, τὸν ἐκ Τ'΄ 6020. 
ὁ Κοισύρας ΔΟ0Ἀ, 6014. Ν. 800, 
κολαινὶς Ἄρτεμις Αν. 810. 
Κολακώνυμος ἀσπιδαποβλής Υ. 
ΘΟ ΩΣ 

ὁ Κολωνός Αν. 998. 
Κομπασεύς, Προξενίδης ὁ ΑΥ. 
1120. ᾿ 

Κονϑυλεῦ, ὦ Στρυμοδωρεῦ.225. 
Κοννᾶς Ἐπαᾳ. 94. 
Κόννου ψῆφον Υ͂. θ10. 
κοπρεαῖος Εἰοο. 511. 
Κόπρειος ἀνήρ Βα. 8990. 
τῇ Κόρη 1. 291. 
Κοριν ϑ' ἑα (γυνή) 1,.91. 
οἱ Κορίνϑ'ιοι (ΞΞ- κόρειθ) Ν. 110. 
φόη. ἂν. 909. Τὶ 0648. αἱ. Εοο. 199. 
τὰς ἑταίρας τὰς κορ. ΡῚ. 149. καρ- 
κίνον κοο. Βπα.008, τῷ κορ. ξένῳ 
Τ. 404. 

Κορίνθῳ, ἐν ΡῚ. 119. 508. ἐς Κἰ. 
Ἐπᾳ. 004. Διὸς Κόριν ϑ'ος Κι. 490. 
ΕΟ. 828. μεταξὺ Κορ. καὶ Σικυῶ- 
νος Αν. 9θὃ, 

κορκυραῖα -- πτερά Ἀν. 1408. 
Κορύβαντες 1,. 08. ὦ Βιοο. 1069. 
τῇ Κουροτρόφῳ ὙὍ. 299. 
τὴν Κρανααν ἴ,. 480, ὦ Κραναὰ 

σόλις ΑΘΠ. τῦ. τῶν Κραναῶν Αν. 
122, 

Κράτης Ἐϊκαη. 981, 
Κρατῖνος Δοἢ. 849, Κρατῖνον 
Αομ. 1119, Κρατίνου Βαα. 520. 

᾿“ταυροφάγου ᾿ν. 801. 
ὦ Κρῆτες ἴκ. 1950. 
τὸ κρητικόν Ἴ. τ90. μονῳδίας Ν. 

849. κρητικῶς Εἰοο. 1165. ἶ 
τὸν Κρῖον Ν. 1800. Κρεῶϑ'εν Αν. 

045. 
Κροίτυλλα Ἀντιϑέου Γαργηττόϑεν 

Ἴ- 898. 
Κρίτυλλαν 1,. 829. 
Κρονίδη, ὦ πάτερ ἡμέτερεΎ. 002. 
Κρονικαῖς λήμαις Ῥ]. 81]. 
Κρονίων Ν. 898. 
Κρόνος Ν. 929. σοη. Αν. 409. αεο. 
Αν. ὅδ0. ὦ γεραίστιε παῖ Κρόνου 
Ἐπα. 5601. 

Κρωβύλου, οὐ» τῶν Υ΄. 12θ1. 
Κτησίας ΑΟΠ. 899. 
Κτησιφῶντος ἀσκὸν ΔΟΠ. 1002. 
Κυβέλη, δέσποινα Αν. 811. 
Κυδαϑιηναιεὺς κύων ὙὟ. 89. ὁ 
Κυδ. κύων 902. 

Κυδοιμὲ παῖ Ῥ. 80ῦ. 
κυξζικηνικὸν βάμμα Ρ. 1110. 
Κυϑήρων μεδέουσα 1,. 888. 
Κυκλοβόρου φωνήν Βα α. 197. 
Κύκνους 909 
Κυλλήνην Ἐπη. 1081. 1082. 1088. 
1084. 

Κυναλώπηξ 1,. 901. 
κυνϑίαν.. πέτραν Ν. ὅ9θ0. 
Κύνναν, μετὰ Επα. 100. Κύννης 
ἀκτῖνες Υ. 1092. Ρ. τ0ὅ. 

Κύπριβοο. 9006, Κύπρεδος ἔρνος 
918. ϑεὰ Κύπρις 1,. 1290. Κ΄. τῇ 
καλῇ ΑΘ}. 989. 

ἡ κυπρογένει᾽ Αφροδίτη Τ,. 01. 
ἐν Κύπρῳ “". 4406. Κύπρου με- 
δέουσα 1,. 899. 

Κυρήνην Τ᾿. 98, τὸ δωδεκαμήχανον 
Κυρήνης Ι᾿. 1528, 

Κωκυτοῦ κύνες ἈΒ. 412. 
Κωλιάδος Ν. δῶ. ἐπὶ Κωλιάδα 
ΤᾺ 

ὦ Κωμαρχίδη Ῥ.1142. 
ω Κωκμία Υ. 290. 
κωπάδων Ῥ. Ἰ00ῦ. κωπᾷδ'᾽ ἔνχε- 
λυν Αοἢ. 902, κωπαΐδα- ἐγχέλιας 
880, κωπάδων κορᾶν 88. 

“1ἀβης, οατῖϑ Υ. 899, 909, οὗτος ὁ 
908. αἱ. 997. ὦ .1.994, ὁ “. ὁ κύων 
890. “. “ἰξωνέα 895. 

τὸν Ἰαρτίου ῬΙ]. 512. 
“αισποδίας Αν. 1509. 
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“άκαινα, ὦ φίλη 1,.140. ὦ φιλτάτη! “αμπιτώ 1. 1. 090. 998. αμπε- 
18. Μῶα 1298, 

τὸν Ἰακεδαιμόνειον ΑΟἢ. 998, 
“Ἱακεδαιμόνεοι 002. περὶ 900. 
Επᾳ. 1008, ὑπὲρ 909. ὅ80. 541. 
“Ἱακεδαιμον ἔοες α6. 400. “.α- 
κεδαιμονίοισειν Ῥ. 282..0. 4α- 
κεδαιμονίους, πρὸς ΑΟἢ. 52. 
191. ὅ09. ἀνδοῶν Δ. 482. βασι- 
λεὺς “ακεδαιμονίων 041. ,“α- 
κεδαιμονέίων κορακίνους 46. 
10ῦ9. 

“ακεδαίμων, ὀρσὰ πᾶα 1,. 990. ἡ 
Ν. 214, ἐκ Δοἢ. 110. ὁ κήρυξ οὐκ 
Ἐᾳ4α. 6608. ἐκ ΒΗ. 214. Αν. 818. ἐν 
Αν. 1012. 1,. 994, ἐς 1251. τὴν Δ. 
ὅλην ἔσωσε 1144. 

“ακρατείδῃ παλαιῷ Αοῃ. 220. 
“ἄκων συοοὐ. [.. 1290. οἱ άκωνες 
Ῥ. 216. 418. 101. 1,.11580. 1229, ἀαί. 
ΑΘΒ. 808. τοὺς “1. ϑ0ῦΌ. 809, 514. 
Ἐδα. 143. νοο. Τ,.. 1100. ὠ 1097. 
1191. 1214. ἀνδρες 1. 1014. 1122, 
“ακώνων τινὲς ἄνδρες 020. τῶν 
“ακώνων τοὺς μεγίστους Ρ. 022. 

᾿ Περικλείδας ὁ ,1. 1. 1189. 
τῆς “ακωνιεκῆς Ῥ. 245. 
οὐ ΔΠακωνεκοί Ῥ. 212. Τι. 1220. 
τοῖς “. Εἰοο. ϑῦθ. τοὺς Δ.1,.. 1115. 
τοῦ λ. ἔξοο. 400, ἀνδράσιν .1. 1.. 
628. τὴν λακωνικήν Υ. 1162. 
λακωνιεκαί Ἴ'. 142. αοο. Εἰς. 542. 
ἡνίας Ὁ08. τὰς λακωνικάς Υ. 
1158. Εοο. 14. 2069. τὰς ἐμάς 845. 
κλήδια λ. Τ. 428. τοῖς “ακων:ε- 
κοῖς, τοῖς ἐκ Πύλου ληφϑεῖσι Ν. 
180. μᾶζαν λακωνικήν αᾳ. δῦ. 
λακωνικὸν πνέων 1,. 210. σκυ- 
τάλα λακωνικά 991. σκυτάλη λα- 
κωνική 992. ἐλακωνομάνουν 
Αν. 1281. μισολάκων Υ΄. 11θῦ. 

“Ἱαμαχίππιον ΑΟοἢ. 1201. 
“άμαχος ΔΟΙ. 614. 619. 900. 90. 
“αμάχου κατ᾽ οἶκον 1114. τῆς --- 
(μητρός) “1.841. ἀαὶ. ΑΟἢ. 620, 122. 
1115. ,1. τὸν Γοργάσου 1151. του. 
ὅ00. 508. ὅ16. ὦ “άμαχε ὅ90. Ῥ, 
4185. Ἰάμαχοι ΔοἩ. 1011. .1.«- 
μάχων 210. Χ. ἥρως Ἐ.. 1039. ὦ 
“Δ. ρ. ΔοΙι. δ10. 819. υἱὸς “α μά- 
χου Ῥ. 1290. ἡμέρα ἥδε μισολά- 
μαχος 804. στράτευμα πολεμο- 
λαμαχαΐκόν ΑοΒ. 1080, 

ἡ Δάμια Υ.1171. οἵ, 1085. Ρ. 188. 
“Ἰαμίου ἘΠ 0]. {1. 

τοῖ 18.181. ὦ Χ.. 209. 242. 
“άμπων Αν. 521. 988. 
“ᾶσος Υ.1410. ὁ 1411. 
λαυριωτικαὶ γλαῦκες Αν. 1100. 
“άχητεν. 3240. ὦ “χης 1,. 808. 
“ειψύδριον, ἐπὶ 1.. 006, 
“επρῶν, ἐκ ΑΘ}. 124, 
τὸν “έπρεον Αν. 101. τὸν Ἠλεῖον 

«1. 149. 
ἐλεσβίαξεν ἡ Μοῦσα Ἐ. 1508, 
τοὺς “εσβίου ς, κατὰ Εϊοο. 920, 
“ευκολόφας μος, θ4ῦ, σεπ., Ρ. 
Ααϊπηϑηίι Η.. 1519. 

“εωγόρας Ν. 109. μετὰ “εωγ ό- 
ρου Ὗ.1209. 

“εωνίδας 1,. 1254. 
“Πεωτροφέίδῃ Αν. 1400. 
“ἸἽήδας, α --- παῖς 1,. 1514. 
λήϑης πεδίον Ἐ.. 186. 
τὰς λημνίας ἀμπέλους Ῥ. 1162. 
λήμνιον τὸ πῦρ 1. 290. 

“ηναίῳ, οὐπὶ --- ὀ ἠἰγών Αολ. δ04. 
“ήναια ΑΟΒ. 1100. ληναΐτην 
ϑόρυβον Ἐαα. 47. 

“ητοίδης πα. 1081. 
“Τητοῖ ὀρτυγομήτρᾳ Αν. 810. ,“α- 
τῶ αοο. .120. ἄνασσαν 128. γόνον 
“ατοῦς 118, παῖ “Ματοῦς 129. 
“;ατοῦς χουσώπιδος ἔρνος 521. 

“ιβύης, ἐκ Αν. 1186. ἐς τὴν Χ. 
110. λεβυκὸν ὄρνεον Ἀν. θῦ. 

λικυμνίαις βολαῖς Αν. 1242. 
ἐν λίμναισεν ἘἈ. 310. 
τῆς Τοκρίδος Ὀπούντιοι Αν. 152. 
ὁ λοξίας Ἐμπαᾳ. 1041. 1012. τῷ Ρ].8, 
τοῦ. Τυγκέω ς ΡῚ. 210. 
“υδόὸν Αν. 1244. κόραι Τυδῶν 
Ν. 600. 

“υκαβηττούς Ἐ. 1006. 
ἐς Τύκειον κἀκ ΜΠυκείου Ῥ. 856. 
“υκῖνος, Οο]6ὶ ἢ. ΑΟΒ. 80. 
λύκιεε, ὦ Φοῖβ᾽ Ἄπολλον Βα. 1940. 
“Ἔύκις Ἐ. 14. 
ὦ «1ὐκε δέσποτα. 889. τὸ ἡρῷον 
τὸ τοῦ «“. 819. 
ἢ “«Ἱυκουργείας ΑΘΒΟΒΥΙ Τ. 

0. 

“Ἱυκούργῳ ἴβις οορποιι. ἂν. 1296, 
“ἸΤύκων . 1901. 

τὴν Ἰύκωνος (γυναῖκα) 12. 210, 
“Τυσικλέα, μετὰ Ἐσπαᾳ. 105. 
“ἸὨυσικράτης Ἐρο. 1906. τὸν Ζυ- 
σικράτη Αν. ὅ18. ἡ “υσικρά- 
τους ῥίς Ἐπ. 690, 
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“«Τὐύσιλλα Ν. 084. --- ἐνραμμάτευεν 
Τ. 818. 

“ΤἝυσιμάχην Ῥ. 992. --α “Πυσιμάχας 
Ι,. δ04. 

“Μυσιστράτη 1.186. ἡ 1086. τὴν 
1109. ὦ 6. 69. 189. 216. 140. 1141. 
ὦ φίλη 21. 188. τὰν Τυσιστρά- 
ταν 110. 

«Ἱυσίστρατος, Χολαργέων ὄνειδος 
Αοἢ. ὅδῦ. ἐς “4. Βαᾳα. 1260. 

“«Τυσίστρατος ὃ σκωπτόλης Υ. 
τ81. 

“Τυσίστρατος Υ. 1802, 1908. 

Μάγνης Εαα. ὅ20. 
Μαιῶτιν λίμνην Ν. 219. 
μαμμάκυϑ'οιε Ἐ. 990, 
Μανῆς Αγ. 1911. 1529. ὁ Τ|. 1219, 

Τ᾿. 90ῦὅ. τὸν Μ. Ῥ. 1146. ὦ . 1. 
908, μανᾶς Ἀν. 29. 

Μανία Τ'. 184. ὦ 128, 199. Τ᾿. 1945. 
Μανόδωρε Αν. 051. 
ἐκ Ἰαραϑ' ὥνος Ἐ. 1290, ἀαί. ΑΘἩ. 

001. 098. Εαα. 781... 800. λειμεῶνα 
ἐρόεντα Παραϑῦῶνος ἌΑν. 248, 
τοῦ Ἰαραϑῶῦῶνε τροπαίου Ἐηα. 
1984. Υ. 111. 

μαραϑωονομάχαιν 6... 181. 
δροας Ν. 980. 

τὸν ΠΙαρικᾶν Ἐλιρο Ια 15 Ν, δῦ9, 
ὦ Μαριλάδη Αοῇ. 009. 
Μαρψίας Δοδ. 02. 
Μασυντία Υ. 485. 
Μεγαβάζου Αν. 484. 
Μεγαίνετος ὁ μανῆς Ν᾿. 90ῦ. 
Μεγακλέης Ν. 10. 124. Μεγα- 
κλέους τοῦ Μεγακλέους 40. 
τοὺς Μεγακλέους κίονας 810. 

ἐκ Μεγάρων Ρ.1000. ὦ Μέγαρα 
Μέγαρα 3406. Μεγαράδε Αοῇ. 
24. ΜεγαρόϑενΎ. δ΄. Μεγα- 
οοἵ ΔοΙ. 188. 

οἱ Μεγαρῆς ΑΟΠ. 5820. ὅ80. 09, Ῥ, 
481. σοη. Αοἢ. ὅ19. Μεγαρεῦσι 
624. (21. 429, τοῖσι Μεγαρεῦσιν 
Ῥ, 249, αοὸ. ΑοΙι. ὅ88. ἄνδρες [Πε- 
γαρῆς Ῥ. 00. 

μεγαριεῖς ἈΠ. 822, 
Μεγαρικέ 6. 880, μεγαρικά 
ζῶ, ἀνήρ ΜΙ. 100. μεγαρικὰ .. 
μαχανά 498, τὰ ΗΠ. σκέλη 1.. 1110, 
χοιροπώλας μεγαρικός ΑΘ}. 818. 
μϑδγαριεκὰ (χοῖρος) (08. μεγ. ψη- 
φίσματος Ῥ. 000. 

Μειδίας (σρτυξ) ἂν. 1297. 

Ε 
αΨν- 

ΙΝΌΕΧ 

Μελάνϑ'ιιος Ῥ. 804. ἀπὸ Αν. 151. 
αοο. Ῥ. 1009. 

Μελανίέππας ὙΤ'. δ41. 
Μελανίων 1. 80. τοῦ 190. τῷ 801. 
τὸν Μελέαγρον ΕτΙρΙαΙ5 ΒΕ... 864. 
Μελησίας Ν. 080. 
Μελήτου σκολίων Ἦν. 1502, 
ἼΠ ἴρος ἔχην τὴν Σμικυϑίωνος Ἐϊοο. - 

ἐκ Μελίτης Ἐ. 501. 
μελιττίδαει Τ.. 991. 
Μέμνονα Ν. 022. Μέμνονας κω- 
δωνοφαλαροπώλους Τὰ. 904. 

Μενέλαος Αν. 809. ὁ 1,. 155. ἀαί. 
ΤΠ. 910. Μενέλεως Τ᾿. 861. Με- 
γέλεων 901]. 

Μενίππῳ (χελιδὼν τοὐνομα) Αν. 
1905: 

ἡ Μεσσήνη 1,.1141. 
Μέτων Αν. 991. 1010. 
ἐκ Μηδείας Ῥ.1012. 
ἐκ τῶν μηδικῶν 1). θῦθ, παραπε- 
τάσμασιν τοῖς μηδικοῖς Ἐ. 998. 
ἀντὶ ποίας μηδικῆς Ἐηα. 6000. 

Μῆδος, τις Υ. 12. Μήδοις Ἐλπα. 
418. Τ΄. 881. Μήδοισι Βαα. (81. 
Μήδοισεν Ῥ. 108, αοο. “. 86ῦ. 
σόλεις Μήδων Υ. 1098, τὼς Μη- 
δι δ ΤΣ Θο: 

Μῆδος, ἃνὶ5 Αν. 211. 218. 
τὸν ΠΠ]ηλιᾶ κόλπον 1... 1109, 
Μήλιον 4ιαγόραν Αν. 1019, μηλέῳ 
λιμῷ Αν. 1806. Σωκράτης ὁ Μ. Ν. 
890. 
ὠ Μέδα (βουνο) Υ.. 499. 
Μίδαεις, ῬΆΈγγΥρ. τὸχ ΡῚ. 281. 
Μίκκα ταλαντάτη '. 00. 
Μέκων ρΡϊοίοτν 1). ΟΥ9. Α. 
Μιλήσιοι 1,. 108, πάλαι ποτ᾽ ἦσαν 
ἄλκιμοι ῬῚ]. 1002. 1078. πεοὶ Μι- 
λησίων Ἑπα. 992, αοο. 801. ἔρια 
μιλήσια 1,. 29, στρώμασιν μει- 
λησίοις Ἔ. 42. 

Μιλτιάδῃ Ἐπα. 1925. 
Μίμαντος σκόπελον νιφόεντα Ν. 
218 

ὠ Μναμόνα ἴ,. 1248, 
μόϑἝν Ἐαα. 080. 
Μοῖραι Αν. 1134. ὀλβιαι Μ. Ἀ.458. 
ὦ πότνιαι ΠΗ͂. 1. 100. 

μολοττικοὺς --- κύνας Τ'. 4106. 
Μόλων ἈἘ. δ. Ξ' 
Μόρσιμος Ῥ. 808. Μορσίμου ῥῆ- 

σιν Ν᾿. 151. Μορσίμου τραγῳδίᾳ 
' α4α. 401. 



ΙΝΌΕΧ 

Μόρυχος Υ. ὅθ6. ἀἄαϊ. Ῥ. 1008, 
Μορύχου σάγματι 1142. Μο- 
ρύχῳ φίλη Αοἷι. 881. 

ἐπὶ Μόσχῳ ΔοΠ. 19. 
ἐς τὸν μουνυχειῶνα Αν. 1047. 
Μοῦσα Αν. 998. νου. Ῥ. ττῦ. Β. Οτῦ. 
ὦ Αν. 905. Τ΄. 101. μοῦσαι Αν.] 
189. ἄαἱἰ. Αν. 059. ταῖς ΜΗ. Τὶ. 814, 
τὰς Μ. Ν. 912. Ὑ. 1028. νος. Εἰοο. 
882. ἀχαρνική ΘΠ. θθ0ῦ. γενναίων 
ὄργια Μ. Β. θῦ0. εὐλυροι ΔΙ. 220. 
Μοῦσ' Εὐριπίδου 1500. ΜΙ. ϑεά 
Ῥ. 816. ϑεᾶς Μούσης Αν. 1119. 
Μουσάων ϑεράπων 909. ϑερά- 
σίοντες 919. ϑίασος Μουσῶν Ὅ. 
41. κομψοπρεπὴ μοῦσαν Ν.1090, 
λειμῶνα Μουσῶν . 1900. αὕτη 
.. ἢ Μοῦσ᾽ οὐκ ἐλεσβίαζεν 1808. 
Ἵ. λοχμαία ἂν. 91. μέλιττα ΔΠού- 
σης ἔσο. 919. οἰκείων Μουσῶν 
στόμαϑ' ἡνιοχήσας Υ.1022. ὦ Διὸς 
ἐννέα παρϑένοι ἁγναί Ἐ. 810. 
Μουσάων φάτις ἄν. 924. Μῶα 
“ἽἋάκαινα 1,. 1298, 

Μουσαῖος Τ᾿. 1099, 
Μύρμηκε Ἐ. 1ῦ00. 
Μυρρίνην Τ,. 10. 800, 851. νοο. 814. 
Μυρρινέδιον, ὦ γλυκύτατον 
812. ᾿ 

Μυρτίας, ΑΠΟΥ]ΙΟΙΪ5 ἢ Κ΄. 1990. 
Μυρωνέδης 1,. 801. ὁ γεννάδας 
166. 902. 

μύσιον πιλίδιον ΑΟἸ.. 489. 
Μυσὸς Τήλεφος Ν. 922. αοο. Δ0}. 
480, : 

ἐκ Μυτιλήνης Ἐμπᾳα. 884. 

ἡ Ἐ- 179. 
ναξιουργὴς κάνθαρος Ῥ. 148. 
Νάξος Υ. 800. 
Ναυσικύδους Ἐοο. 420, 
Ναυσιμάχης ΤὍ'. 804. 
Ναύσωνος τη 1900. 
Ναυφάντης α΄. 1909. 
Νείλου Ν. 212. δοαί 1... 805. 
Νεοκλείδης ῬῚ. θ0ῦ. τῷ 110. τὸν 
41. ὁ γλάμων Ἐποο. 254. 598. 

τὸν Νέστορα Ν.ΊΘοΊ. 
ταῖς νεφέλαισιν Ν. 202. τὰς ν. 
424. ὦ ν. 198. 1458. 1402. ἀέναοι 
210. βροντησικέραυνοι Ὡθῦ. οὐρά- 
γιαε ὅ10. οὐ πολυτίμητοι 209. ὦ 
μέγα σεμναὶ 291. ὑγρᾶν ὁρμιάν 880. 

Νεφελοκοκκυγία Αν. 821. τὸ πό- 
λισμα τῆς 1500. αοο.819. τὰν εὐδαί- 

900 

μονα 904. ἐς τὰς 911. 908. 1029, 
ὁ Νεφελοκοκκυγιεεύς Ἄν. 1090, 
Νεφελοκοκκυγιεῦσειεν δι8, Νε- 
φελοκοκπυγιεᾶς 1040. 

Νηρέος εἰνάλιοι κόραι ". 920. 
Νίκαρχος, 5Υ60ρΡῃ. ΑΘ}. 908. 
Νέκη Αν. ὅ14. δέσποινα 1,.811. τὴν 
Ν. ἡμετέραν ξυνεργὸν Εηα. ὅ89. 

Νικίαν δα. θῦ8, Αν. 909. μελλο- 
νικιᾶν 040. 

Νιεκέᾳ Ἐϊοο. 428. 
Νικόβουλος λα. 615. 
Νικοδίέκη Τ,. 521. 
Νικομάχῳ Κι. 1506. 
Νικόστοατος ὁ Σχαμβωνίδης Υ. 

81. ὦ 89. . 
ἡ Νιόβη Β.920. Νιόβην 912. ἐκ 
τῆς Νιόβης ῥῆσιν Υ. ὅ80. 

νύμφαι ϑεαί Ρ. 1010. ὀρείπλαγκτοι 
1. 826. ὀρεσσίγονοι Ἐ.. 1944. οὐ- 
ρείαις Αν. 1098. χοροῖς νυμφᾶν Τ. 
992, ᾿ 

νυξ Αν. 693. ὦ ἱερὰ Τ΄.1060ῦ. μελαί- 
γα σπταῖδα νυκτός Ἀ. 1580. ἡ μελα- 
νόπτερος Αν. 6090. 

νυσήιτλον --- Διώνυσον ᾿ὰ. 215. 
νύσιον 1,. 1288. 

ὁ αν ϑίας Α0}.245. Ἀ.271. 5.211. 
541]. αοο. Ὁ79. ὦ . Δοἢ. 209. Ν. 
1485. ν΄. 190. 456. Ἀ.524. Ξαν ϑ' ἑα 
Αν. θῦ0. Δ. 211. ὦ κακόδαιμον ΚΞ. 

ὦ Ξανϑίδιον Ἐ. ὕ82. 
Ξάνϑιππον Ν. θ4. 
Ξενοκλέης 1. 169. ὁ Β. 86. ὁ Καρ- 
κίνου Ἴ΄. 440. 

Ξενοφάντου Ν. 849. 
Ξένυλλα Τ. θ95. 

ἡ Ὀβροιμοπάτρα Ἑαπα. 1118, 
Ὀδομάντων ΑΟΠ. 15. τῶν 158. 
ὑπὸ τῶν 104. στρατός 150. 

Ὀδυσσεύς, ὁ Αν. 1561. αοο. Υ. 181. 
στολύμητις 501. 

Οἴαγρος Υ. 19. 
Οἰδίπους Ἐ. 1182. Οἰδιπόδων 
Ερδο. 1042, 

Οἰνεύς Ἐ. 1298, 1940, ὁ δύσποτ- 
ος γεραιός 6}. 418, Οὐνἑω ς 430. 

Οἰωνίχῳ Ἐᾳπαᾳ. 1281, 
Ὀλοφύξιοι Ἀν. 1042. 
τὴν Ὀλυμπίαν Υ. 1587. 
ὀλυμπιάδες Χάριτες Αν. 182. 
Ὀλυμπίασιν Ν. 1882, 1,. 1191. 
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τὸν ὀλυμπικὸν ἀγῶνα ΡῚ. ὅ88. 
Ὀλύμπιος, ὁ Ζεὺς ὁ Ν. 8660. τοῦ 
Διὸς τοὐλ. Αν. 180. τὸν Ζ4Ζέα τὸν 
ὀλ. Ν. 811. ὀλυμπίᾳ Ἥρᾳ Δν.1191. 
παρὰ τῶν ϑεῶν 1202, ϑεῶν Ἵ. 
900. τοῖς ὀλυμπίοις ϑεοῖς Αν. 
1291. τοῖς ϑεοῖσι τοῖς ὀλυμπίοις 
καὶ ταῖς ὀλυμπίαισι Τ' 892 5α. δ0- 
ψισιν ὀλυμπίοις καὶ ὀλυμπίησι 
πᾶσι Αν. 806. Περικλέης ὁ ΑΘΠ. 
ὅ90. 

δὲ ὀλύμπου 7. 1009, ἐν ὁὀλ. Αν. 
ὅτ8. 006. ἐπ᾿ ὀλύμπου κορυφαῖς 
Ν 210. πᾶς ἐπεκτύπησ᾽ ὁλ. Αγ. 
(80, πρὸς ὄλυμίπον 1512. τοῦ 
σεμνοτάτου δι ὁλύμπου "1068. 

Οὐλύμπου νόμον 1566. 9. 
Ὅμηρος Ν.Ί0ῦ6. Ῥ. 1089. ὁ σοφός 

1090. Αν. δ15. ὁ ϑεῖος Τὰ. 1084. 
κατὰ τὸν Ὅ. Αν. 910. 914. 

μὰ τὴν ὁμίχλην Ν. 814, 
ὀπίαν Υ. 8ῦ9. 
Ὀπουντίῳ κόρα 

1294, 
Ὀπούντιος Αν. 108. 
Ὀπούντιοι τῆς “Ποκρίδος 102. 
Ὀπώρα ΡῬ. 828. τῆς Ὁ. 111. τὴν Ὀ. 

τ00. 
ἐξ Ορεστείας Ἐ. 1124. 
Ὀρέστης Κι. 1139 μαινόμενος. ΑΘ. 

1161. τὸν Ὁ. Τ᾿... 1161. 
Ὀρέστῃ Αν. 112. ἥρῳ 1491. 
τὸν ὀρϑαγόραν Ἐϊοο. 910. 
ἐν Ὀρνεαῖς Αν. 899. 
ἐς Ορσιλόχου Τ,. {20. 
Ὀοφεύς Ἐ. 1032. 
οἱ Ὀτοτύξιοι Αν. 1049. 
ΘΟύτις Υ.1860. 

ξ ξ, ΘΟΡΠΟΙΉΘη ἄν. 

παιὰν παιάν ΔΟΙ͂. 1212, 
Παιονίδης Κινησίας Τ,. 802, 
πσαιώνεα ΑΟΠ. 1213. 
ὦ Παλάμηδες Ἦ. 1451. ἐκ τοῦ 
Παλαμήδους Ἐπαϊρ. ΒΕ. Ύτ0, τὸν 
-Παλαμήδην ψυχρόν 848. 
ὦ Παλλάς Ν.120ῦ. περοσέπολιν 901. 
ὦ πολιοῦχε Ἐ!ηα. ὅ81. ὦ πότνια 
Εοο. 416. ἡ πυλαιμιάχος Ε4α.1112. 
σεμνῆς Π. πέδον ΡῚ. {{2. τὴν φι- 
λόχορον Ἴ“, 1196. λιπαρὰν χϑόνα 
Παλλάδος Ν. 800. 

Πάμφιλος ΡῚ. 114. 
170. 

Παμφίλου, Ἡρακλειδῶν τῶν Π. 
ΡῚ. δ8ῦ, 

μετὰ τοῦ Π. 

ΙΝΌΕΧ 

Πανός, ἀπὸ Τ,. 998, Πανέ Αν. 145. 
αοο. ΤΟ 8. τὸ τοῦ Πανός 1,.911. 
ἐς Πανός . τοῦ Πανὸς ταὐλίον 
(21. ὦ Πᾶνες ἴςο. 1009. κεροβά- 
τας Πάν Ἀ.. 290. 

παναϑηναίοις Ν, 880. 988, πα- 
ναϑηναίοεσι ἘἈ,1090. τὰ μεγάλα 

σ΄. Ῥ. 418. 
ὦ Παναίτιεε Ἔα. 248. 
Πανάκεια ῬῚ. 02, ἡ 180. 
πανδελετείους γνώμας Ν. 924. 
Πανδίονος ἀνδριάντα Ῥ. 1188, 
γὴ τὴν Πάνδροσον 1,. 480. 
Πανδώρᾳ Αν.971]. 
ὦ Πανέλληνες Ῥ.802. 
τὴν τοῦ πανόπτου διφϑέραν Ἑϊοο. 

Πανουργιππαρχίδας Δο}. 603. 
Παντακλέα --- τὸν σκαιότατον Ἐ. 
1080. 

Παράλων οὐδεμία γυνή 1.. Ὁ8, 
ὁ Παρδόκας Ἐ. 008. 
“Παρμένων Εϊοο. 808, 
'Παρνασσίαν πέτραν Ν. 008. 
Παρνασὸν κατα Ἀ. 1212. Παρ- 
νασῶν ... μεγέϑη ἸΘΟΥ. 

πρὸς τὴν Πάρνηϑ'α Ν. 829, 
παρνήσιοι, ἄνϑρακες ΘΠ. 848. 
Πάρον Υ. 1189. 
Πασίᾳ Ν. 21. 22. τὸν Π. 80. 
Πατροκλείδης Αν. 190. 
ἐκ Πατροκλέους ΡῚ. 84. 
Πατρόκλων Ἀ. 104], 
Παύσων, ὁ παμπόνηρος ΑΘ}. 854, 

Τ.. 949, Π. τὸν ξύσσιτον ΡῚ. 002, 
σιαφίαν φροδίτην 1,. Ὁ00. 
Παφλαγών 66. 4. θ0ῦ. 102. 1054. 
ὁ Π. 115. 186. 202. 284, 652, 691. 
1902. ὁ βυρσοπαφλαγών 41. τοῦ 
Π. τοὺς χρησμούς 110, τὴν Παφ. 
(κεἰστηνὴ 1218. 1217. τὸν Π. 14. 
104. 1259, 189, βυρσοδέψην 44. 
Ν. 881. ὦ Π. πα. 180, 946. ὦ 
μιαρὲ Π. 128, τὸν νεώνητον Ὡ. 
οὑτόβ γε πρῶτος Παφλαγόνων 
0. ἡ σκοροδάλμη 199, 

Πάφου μεδέουσα 1.. 888. 
Πειϑιοῖ δέσποινα 1,. 209, πειϑὦ 
Β. 1890. αοο. 1895. πειϑιοῦς 
ἱερόν 1991, 

ὁ Πειραιεύς Βηη. 88ῦ. ἐν Πει- 
ραεῖ Ῥ, 145. 100, αοο. ᾿ξ αη. 810. 

Πείσανδρος Αν. 1566, 1,. 490. 
Πεισάνδρου τοὺς λόφους καὶ τὰς 
ὀφοῦς Ρ. 895. 



ΙΝΌΕΧ 

ὁ Πεισίου ἄν. 100. 
τὸ Πελαργικόν Αν. 892. ἀναξ πε- 
λαργεκέ 809. 

Πελλήνης, εὐθὺ Αν.1421. Πελλά- 
νας ἴ,..996. 

01 

τὸν Π. Ῥ. 20ὅ. 510. τοῦ Πολέμου 
τοῦ βλέμματος 299. 

ὡς Πόλυβον Ἐ.1192. 
πολυμνήστεια μέλη Ἐαα. 1287, 
ὦ Ποντοπόσειδον ῬἈ]. 1000. 

Πελοποννησίων γυναῖκες 1,. 40. Πόντου, ἀπὸ τοῦ Υ. 00. 
τὰς Π. γυναῖκας ΤΌ. ταῖσι Πελο- Πορφυρίων Αν. Ὁ. οἵ. 1202. 
ποννησίων τριήρεσι πη. 219. 
Πελοποννησίοις ΔΟΗ. 020, 629, 
120. αδο. Τὰν. .88. 

Πέλοψ ὁ ταντάλειος ἴὶ. 1292. 
Πενία ῬΙ. 481. 442. διὰ τὴν ὅ94. 
τῆς 018. ΕΑ 

Περγασῆσιν δα. 9521. 
5: ΠΟ ΥΥΘῊΝ ὃ Ἔν 1,.1188. 
Περικλέης Επα. 289. Ν. δ8δῦ9. Ρ. 

000. σεη. Ν. 219. οὐλύμπιος Α6Ι.. 
ὅ90. 

τοὶ Πέρσαι 1,.. 1201. Περσῶν 
Πέρσας ΑΘΒ0.}} ΝΗ. 

1026. 
Περσεύς Τ. 1011, 1101. νος. 1184. 
περσιεκόν, ἐπαναφύσα ἽΝ. 1110. 
περσικαΐ Ν. 151. αοο. Τ. 94. τὰς 
Ἐμοο. 819, τῶ περσικά Τ,. 229. 
280, τοῦ γένους τοῦ πεοσικοῦ 
Αν. 8898. σρνις 480. αοο. ΤΟΊ. 

περσίδα Ν. 1151. 
ὦ Πηγάσιον Ρ' 106. Πήγασε Ῥ. 

1064. Πηγάσου.. πτερόν 190. 
ὁ Πηλεύς Ν. 1069. 1061. τὸν Π. Ἐὰ- 
τρΙα15 Ε.. 8068. 

Πηνελόπην Τ.. δ41. δῦ0. 
σινδάρειον ἔπος Αν. 999. 
εἰς Πῖσαν Ἔ.. 1252. 
Πισϑ'έταιρος ἄν. 044. 1129, 1495. 

αοο. 1040. ὦ 1211. 
Πιττάλου, τοὺς Α6., 1082. ἐς τοῦ 

1222, ἐς ταὺ.. 1440. 
Πλαϑ'άνη τυοου. Ἐ. 849 ὈΪ5. 
.Πλαταιᾶς Ἐ. 094. 
Πλοῦτος ῬΙ. 18. 19. 80. 894. ὁ 
208. 494. δ0ῦ. 510. 684. 198, 149. 
1114.1118. τοῦ Πλ. δῦ8. δ64. 9951. 
τῷ Πλ. Ἵ. 298. ΕἸ]. 1102. τὸν Π. 
284. 831. 8591. 402. 459. 625. 662. 
148. 1460. 925. 1192, 1190. Πλοῦ- 
τον 892, 940. ὦ κράτιστε Π. πών- 
των δαιμόνων 280. 

ὁ Πλούτων Ἐ. 84. τοῦ Π. ϑρόνον 
ΤΣ ἐπὶ ταῖσι ---- ϑύραις 109, αἀος. 

Ποσειδῶν ΑΘΆ. 082. ὁ Αν.1θῦϊ. Γ.. 
199.. Ρ]. 891. ἄαϊ. Αν. ὅ6θ.. Πο- 
σειδῶ ὕδθ0. τὸν Π. Ν. 1294. ὦ Π. 
Εαα. 144. 009. Ῥ.564. Αν.281.294, 
1191]. 1058: Ε΄: 491..-.:.460., «Πόσ. 
6064. κὰ τὸν Π. Ἐπα. 998. 409. 849, 
γ. 168. 1,. 1165. ΐοο. 148. »ἢ τὸν 
Π. Αοἢ. 860. 154ᾳ. 9600, 899. 1090. 
1201. Ν. 66ὅ. 124. Αν. 1614. 1..408 
τὸν ἁλυκόν. Τ'. 860, ᾿.. 189, 210, 295. 
Εἰοο. 899. 451. ὅ68. 882. ΡΙ. 996. 
ἄναξ ΠΟΥ͂. 148. ἵππι ἄναξ Π. Ἐαα. 
001. ὁ Π. οὑπὶ Ταινάρῳ ϑεός ΑΘ. 
010. νὴ τὸν Π... τὸν ἵππιον Ν. 80. 
σόντιξ σεμνέ Π. Τ΄. 522. ναὶ τὸν 
Ποτειδᾶν ΑΘ}. 198, 

ἐκ Ποτειδαίας πα. 498. 
τοῦ πραμνίου, τοῦ δαίμονος Ἐπ΄η. 
101. ᾿ 

Πραξαγόρα Ἐπσα.520. ὦ γλυκυτάτη 
Πρ. 124. 241. 

Πρασιεαί Ῥ. 242. 
Πρέπες ΔΟ6}. 849. 
Πρίαμος Ἄν. 512. 
Πρινέδης ΑΟ6Π. 612, 
Προδίκῳ, 5ορῃϊβί. Ν. 961. 

6092. 
ἡ Πρόκνη Ἂν. 060. 
Προκρούστης Ἐλο. 1021. 
Προμηϑεῦ, ὦ φίλε Αν. 1504. προ- 
μηϑικῶς 1511. 

ὁ Προνάπους, μυνίας Υ. 14. 
Προνόμου πώγων Ἐϊοο. 90. 
Προξενίδης ὁ Κομπασεύς Αν. 
1120. αοο. Ὗ. 825. 

Ποωτέας Τ'. 810. 888, 
Πρωτεύς Τ᾿. 881. Θεονόη Πρωτέως 
δ0τ, Πρωτέως μέλαϑρα οἵ ποίου 
814. Πρωτέω ς παιδί 891. 

Πυϑάγγελος ἸΝ. 81. 
πυϑιὰς βοά Αν. 851. 
τὸ πυϑικόν Ἐπαᾳ. 520. δάφνην ΡῚ. 
218. χρησμὸς Βπα. 1229. 

τοῖς πυϑίοις καὶ ταῖσι πυϑίαεσι 
Τ. 898 5α. 

Αν. 

τῷ Πλούτωνι (Ξ: Πλούτῳ) Ρ]. 1217. πὺυ ϑέίῳ καὶ δηλίῳ κύκνῳ Αν. 810. 
ΠπΠόϑῳ Ρ. 456. ὦ Φοῖβ᾽ Ἄπολλον πύϑιεῦ. 809. 
ὁ Πόλεμος Ῥ. 228, αοο. Αομ. 919. Πυϑῶῦῶνα Ἐ. θῦ9, Πυϑιοῖϊ,. 1191. 
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Πυϑῶδε Αν. 189. Πυϑῶῦνιε δίᾳ 
Εαα. 1212. 

ἐν Πύλαις 1,.1191. 
ἡ πυλαιμάχος, ἡ Παλλὰς Ἑηα. 
1172. 

Πύλος Ἐπα. 1059. ἐκ Π. 102. 142. 
840. 1161. 1201. Ν. 186. περὶ ΠΠύ- 
λου πα. 1008. πρὸ Π. 108. πρὸ 
Πύλοιο 1009 15. ἐν Π. 10. 890. 
Ρ, 0θὅ. 1,..ὄ 104. Πύλον Ἐαη.]10ῦ8. 
τὴν Π. Ῥ. 219. τὰν Π. 1,. 1108. 

Πυριλάμπους υἱὸν Δῆμον Υ΄. 98, 
Πυρράνδρου μηχάνημα Β'αα. 901. 
πυρρίαις Ν. 50. 

ὦ Ῥοδίππη 1,.810, 

»Σ.αβαξζίου, ἐκ Υ.9. Σαβάξιον 10. 
οἱ πυκνοὶ σαβάζιοι Τ,. ὅ88. φρυ- 
γίλῳ σαβαζέῳ Αν. 814. 

“Σαΐων τις Ρ. 1298. 
“Σαλαβακχώ, μετὰ Ἐαα. 1θῦ. σεη. 

Τ΄.. δυδ. 
Σάκᾳ Αν.98ι1]. 
σαλαμινέα Αν.1417. πάραλος 1204. 
ἀσαλαμίνιος ἴὰ. 204, 

“Σαλαμένιος Ἐϊος. 88. 
ἐκ Σαλαμῖνος, 1). 89. ἐν 
μῖνε Ἐπα6.- 18. ἐς 1. 411. 

ἐν Σαμοϑρᾷάκη Ῥ. 21. 
ἐν Σάμῳ Ὗ. 288. Τ,. 818. 
ὁ Σαρδανάπαλλος Αν. 1021. 
ἐς Σάρδεις Υ΄. 1189. 
βάμμα σαρδιανεκόν ΔοΠ. 112, Ρ. 

1114. 
Σαρδοῦς, μέχοι Υ. 100. 
Σαρπηδόνα Ν. 022. 
Σεβῖνον ΑπδρΒγβέθπιῃ Η. 421. 
τὸν 66. 980. 

Σελλαρτίου, ΑΑἰϊἰσχίνην τὸν Υ͂. 
459. 

τὸν Σέλλου Υ΄. 8950. Αἰσχίνης ὁ 
Σέλλου 1248. μυνίας ὁ Σ έλλου 
ἸΠ ΟΥ̓, 

τὰς Σεμέλας Αν. 99. Σεμδλας 
παν ΠΟΘΙ 

Σεριφέων κυνίδιον ΑΘ}. 542. 
Σ ϑενέβοιαι Ἐ. 1049. αἀοο. 1049. 
Σ ϑενέλῳ τὰ σκευάρια διακεκαρ- 
μένῳ ΥὟ΄. 1519. 

“Σίβυλλα Β. 1095. τὴν Σ. 1110. 
Σιβυρτίου Κλεισϑένης ΑΘ}. 118, 
σιδώνιον ἄστυ Τ.. 1225. 
Σικελία Ῥ. 200. ἐς Τὶ. 592. 
σικελικὴν τροφαλίδα Υ΄. 888. τὸν 

“Σαλα- 

ΙΝΌΕΧ 

τυρὸν τὸν σ. 898, κατεσικέλιζε τυ- 
ρὸν πολύν 91], 

Σικυῶνος, μεταξὺ Κορίνϑου καὶ --- 
Αν. 908. 
ὦ Σίκων Ἐο. 867. 
Σιμαίϑ'αν πόρνην ΑΘΉ. 5824. 
Σιμου ντίδι γᾷ 110. 
Σίμωνα, ἅρπαγα τῶν δημοσίων 
Ν. 861. 899. 

ᾳ. 349. ὦ Σίμων Ἐπ 
Σιμωνίδης Υ΄. 1410. Ρ. 691. 698. 
τὸν Σ. Ν. 1862, Σιμωνίδου μέ- 
λος 1900. κατὰ τὰ Αν. 919. 

Σισύφου, μηχανὰς τὰς Α6ἢ. 991. 
Σιτάλκους, παρὰ ΑΘ}. 184, μετὰ 

141. 
σκαμανδοίαις ῥοαῖσιν, ἐπὶ Τ. 864. 
Σκαμάνδρου ς Ἐ. 928. 
ρππι:: Νικόστρατος Υ. 

ὁ Σκεβλύας Ἔ. 608. 
τὸν Σ κελλίου Αν. 120. 
Σκιάποσειν, πρὸς τοῖς Αν. 1558. 
σκέροις Ἴ᾿. 884. Ἐλοο. 18, ὅ9. 
σκίταλοι Βα. 6084. 
Σκιώνην Ὗ.210. 
ἡ Σκύϑαιναῖ,. 184. ὁ Σκύϑης ἽΝ. 
1020. αοο.1017. τὸν 1186. σοο.1116. 
ὦ 1112. 1121. ὦ Σκύϑαι ϊ, 451. 
4050. ἐπὶ τοῖσι γόνασι τοῦ Σ᾽ κύϑου 
Τ΄. 1182. Σ᾽ κυϑ'ῶν ἐρημίᾳ ΑΟΒ. 
τά. ἐν Σκύϑααις νομάδεσσι Αν. 
941. 

Σμικύϑην Εαα. 9θ9. 
ὦ Σμικυϑίων Υ͂. 401. 
Σμικυϑίωνος Μελιστίχην Εἰοο. 46. 
Σμίέκυ ϑ'ε ἘϊΠοο. 299, 
Σμοῖος Ἐλοο. 840. 
τὸν Σόλωνος νόμον Αγ. 1660. ὁ 
“Σόλων ὃ παλαιός Ν. 1181. 

σουνεάρατε (Νορίππθ) Βα. ὅ00. .- 
σουνιέρακε Αν. 809. 
“Σούνιον ἄκρον Ν. 40]. 
Σοφοκλέης Ῥ. 095. Αν.100. Β.. 181. 
ἄνευ (9. ααἱ. 1516. αεο. 10. ἐκ τοῦ 
Σ. Ῥ. 091. Σοφοκλέους μελῶν 
91. 

Σ πάδτη 71... 800..ὄ “ἄπὸ τῆς 1. 
1012. Σπάρτην Αν. 814. 810. ἐπὶ 
Τ. 919. Σπάρταν 1,. 1505. ἀπὸ 
Σπάρτας 984. κατὰ Σπάρταν 
θ69. 

Σπερχειὲ ποταμὲ Ἐ. 1588. 
Σπινϑάρου Αν. 162. 
Σποργίλος Αν. 800, 



ΙΝΌΕΧ 

Σταμνίου υἱὸς Π)]οΟΠγ 585 ΝΗ. 22. 
στηνίοισι Τ. 8984. 
Στιλβίδην Ῥ.1092. 
ὦ Στιλβωνίδη Αν.1589. 
Στρατονέκην Τ΄ 801. ᾿ 
Σετρατυλλίδος 1.. 8θῦ. [942. 
Στράτων Δ6}.. 122. Ἐπα. 1914. Αν. 
Στρεψιάδης, Φείδωνος υἱὸς Κι- 
κυννόϑεν Ν. 194. 038. αεο. 1140. 

᾿ Ἀν. 10. 46. 101. 1221. μάκαρ ὦ 1200. 
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ὦ Τερηδών Ὑ. 11τῦ. 
Τεύκρων ϑυμολεόντων Ἐ. 104]. 
“Τήιος, Ἄνακρέων ὁ Ὃ. 161. 
Τήλεφος ῆυσός Ν. 922, ἀαἱ. 440. 
τὸν Τ΄, ΑΟΠ. δῦῦ. ΒΗ. δῦ. 864. Μυ- 
σὸν ΑΟἢ. 490. Τηλέφου ῥακώ- 
ματα 492. 

Τηνίων σκορόδων ΡῚ. 118. 
Τηρεύς Αν. 102. ὁ 1Τ,. ὅ68. τὸν 7. 

τὸν Στρούϑιον, Φιλοκράτη ἂν. τιϑράσεαε γοργόνες Ἐ. 411. 
Ν Ν Ν » Ν 

10τῖ. 
ὦ Στρυμόδωρε 1,. 209. 

Τιϑωνὸν ἄνδρα ΘΠ. θ88. 
Τιμοϑέον πύργος ΡῚ. 180. 

Στρυμοδώρου, τὴν --- Θρᾷτταν Τιμόκλεεα “Ὁ. 914. 
ΘΗ. 2719. 

Στρυμόδωρε Κονθυλεῦ ΝΥ. 294. 
Στυγὸς .. πέτρα Β. 410. 
ἐν Συβάρειε . 1484. 
συβαριτικόν ΥὟ.» 12θ0. 

ψτὺ ὁ Τίμων 1,. 812. Ἐρινύος ἀπορρώ 
808. καϑαρός Αν. 1549. 
Τισαμενοφαινίππου ς ΑΟἈΒ. θ09. 
Τισιάδη Υ. 401. 
Τιτάνων Αν. 409. 

ἡ Συβαρῖτις Ὗ. 1451. ἀνὴρ Συ- Τληπόλεμος Ν. 1266. 
βαρίτης 1421. 

ἡ Σύρα Ρ. 1140. 
Τραγασαίου πατρὸς Α6ἢ. 209. 
Τραγασαῖα (χοιρία) 808. 

Συρακοσίῳ κίττα σορποιηθη ἄν. ὁ Τριβαλλός Αν. 1028, ἐν τῷ Τ. 

“Σφηττίῳ ὄξει ΡῚ. 120. Χαιρεφῶν 
ὃ Σφ. Ν. 1560. 

σφίγγα Ἐ. 1281. 
Σωκράτης Ν. 144. 218. Αν. 105. 
φοη. Ν. 141. 154: 114. μετὰ 1451. 
αἱ. 1452. Ἐ. 1491. αοο. Ν. 182. 
14θ0ῦ. διὰ 1411. στος. ὦ 218, 221. 
201. 514. 196. 184. 806. ὁ κακοδαί- 
μων .Σ.104. ὁ Μήλιος 890. ἐσωκρά- 
τῶν Αν. 1282. 

ΤΟ 17. αοο. 1021. Τριβαλλοί 1529. 
τῶν Τριβαλλῶν τῶν ἄνω 1585. 

τρικορυσία ἐμτπείς 1Τ,. 1092. 
Τριπτολέμου 6 Ὅρτοτο ἔ. Δπ- 
ΡῬΒΙΠδΘα5 Δοἢ. 48. ὦ Τρ. δῦ. 

ἡ Τριτογένεια Επα. 1189. τῆς 
Τριτογενεέης Ν.989. ὦ Τ.1,.941. 

ἐν Τροίᾳ 1.901. 
ἐς Τροφωνίου Ν. 08. 
ΤΣ Ῥ' 1197. ὦ 1198: 1905. 

1210. “ϑμονεύς Ρ. 190. 49.919. 
ὦ Σωκρατίέδιον Ν. 222. 251. 140. Τρυφῆς πρόσωπον Ἐπο. 910. 
“Σωσίας (φιλοπότης) Υ. 18. 
“Σω σία (δβετν.) Υ͂. 196. 
“ΣΣωστράτη εἶπε Τ΄. 510. 
“ΣΣωστράτης Υ. 1891. 
“Σωστράτην ἔσο. 41. 
τὴν Σωστράτην Ν. θ18. 
τὴν σώτεεραν ((ϑγοτγοιη) Ε.. 818, 

Ταινάρῳ, Ποσειδῶν οὐὑπὸὲ --- ϑεός 
ΑΟἢ. 810. ἐπὶ Ταίναρον Ἐ. 181. 

ὁταντάλειος Πέλοψ Ἐ. 1282. 
τάρταρος εὐρύς Αν. 090. κατὰ τ. 

098. ὑπὸ τὸν Ν. 192. 
ταρτησία μύραινα Ἐ. 4τῦ, 
Ταύγετον, ποττὸ ἴ,.117. ἐραννὸν 
1296. 

νὴ τὴν Ταυροπόλον 1,. 441. 
Τελαμῶνος 1... 1281. 

τὴν Τυνδάρειον παῖδα Τ᾿. 919. 
Τυνδάρεως Τ᾿. 8θ0. 
Τυνδαρίδας ἀγασώς 1,. 1901. 
τυφῶ ἑκατογκεφάλα Ν. 986. 

τὸν Ὕλαν Επα. ἴθ, - 
μὴν Ὑμέναι᾽ ὦ Ῥ. 1582. 1554. 

1990. 1942, 1848. 1940. 1941. 1853. 
1854. Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι᾽ ὦ Αν. 
1190. 1142. 1154. 

μήν ν. Ὑμέναιος. 
Ψπέρβολος ΑΟἩ. 846. Ν. 551. 629, 

816.. Ἰῦδος . 100 1. Ἐ᾽ἘῈἢὃΝ 681. ὅς. 
Εαᾳ4ᾳ. 1804. 1808. Ρ. 921.1819. Π. 
ὅτ. εἰς Ν. δ51. δῦ8. τὴν Ὑπερ- 
βόλου μητέρα Ὑ. 840. 

Ὑποδεδιώς Αν. θῦ. 

ὁ Τελέας Αν.108. ἀαί. Ῥ. 1Τ008. 1ε- ὁ Φαίαξ Ἐπᾳ. 1817. 
λέου βιβλίον Αν. 1025. 

Αὐϊδιορημαπὶς υοἱ. 1]. 

Φαίδρας, περὶ τῆς Ἀ. 1002. Φαί- 

24 
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δραν Ἴ". 159. λοιδορεῖ 491. Φαί- 
δρας 41. ὅ00. πόρνας Κι. 1049. 
ὦ Φαιδροία 1. 800. 
Φαιναρέτην γαμεῖ Κελεός Δο...49ῶ. 
φαληρικὰς ἀφύας Δο᾿. 901. Αν. 
τὸ τ0. 

ὦ Φαλῆς Φαλῆς Δοδ. 211. 210. 
Φαλῆς ἑταῖρε Βακχίου 209. 

ἐν Φαναῖσε Αν. 1094. 
Φᾶνος πα. 1256. ---: ἌΝ. 1220. 
Φαρνάκου, περὶ ἂν. 1080, 
1028. 

ἐς Φάρσαλον ΚΝ. 1211. 
φασιανεκός Αν. θδ. 
τοὺς φασιανούς Ν. 109. ἀνήρ ΑΟΉ. 

120. 
Φαύλλῳ ΔοΙ. 210. τὸν δρομέα Φ. 
γ.12060. 

Φειδίας Ῥ. 005. 610. 
Φειδιππίδης Ν. 1229. αοο. ΟἿ. 
1148. νου. 80. ὦ 821. Φειδιππί- 
δεον Ν. 80. 

Φείδωνος υἱὸς Στρεψιάδης Ν. 184, 
φΦειδωνίδην Ν. θῦ. 
φελλέως, ἐκ τοῦ 6... 218. Ν, 11. 
φένακες α΄. 094. 
Φερέδειπνε Υ. 40]. 
τὸ τοῦ Φερεκράτους- 1.. 108, 
Φεροσέφαττα δ. 2δέ, ᾿ι. 611. 
φϑίνυλλα Ἐϊοο. 980. 
Φϑ'ιῶτ᾽ Ἀχιλλεῦ Β. 1204. 
φιβάλεως ἰσχάδας Δοἢ. 802, 
φιλαϑήναιος ΔΟοΙ., 143. Υ, 282. 
Φιλαινέτην Ἐοο. 42. 
Φιλέψιος ΡῚ. 1{|. 
τοῦ Φιλήμονος γένους Αν. 108, 
Φίλιννα Ν. 084. 
“Οίλιπποι Αν. 1101. ἐκείνων τῶν 
Φ. 1409. 

Φίλιππον τὸν Γοργίου Υ. 421. 
Φιλίδηη Τ᾿ δ68, 
Φιλοδωρήτου Ἐϊοο. δ4. 
Φιλοκλέης Ἴ᾿. 108. σοπ. Αν. 281. 
τῶν μελῶν Υ. 402. 

Φιλοκλέει (κορυδός οἱ ΘΟΡΠΟΙΏ.) 
Αν. 129. 

Φιλοκλέων Υ. 184. νου. 108. ὁ 
παῖς ὁ Φιλοκλέωνος 1400. 

“Φιλοκράτη τὸν Στρούϑιον Αν. 
1017. ὁ πινακοπώλης 14. 

ἐς Φιλοκτήμονος Υ. 1200. 
Φιλοκτήτου τοῦ πτωχοῦ ΑΘ. 434. 
(Φιλόξενος Ν. 086. τὸν Φιλοξέ- 
νου Ἔρυξιν ΒΡΘΘΕ. 

Φιλόξενος καταπύγων. 84. 

α]αί. 

ΙΝΌΘΕΧ 

Φιλόστρατος ἡ κυναλώπηξ Ἐαη. ἐς ἡ ηξ Εᾳῃ 
ὦ Φιλοῦργε 1,. 200. 
Φίλων Ν. 25. : 
Φιλωνίδου ῬῚ. 119, τοὺς ἑταίρους 
τοῦ 908. 

Φλέγρας πεδίον, το Αν. 824, 
ὁ Φλυεὺς Χαβης Υ. 284. 
ἢ Φοβεσιστράτη α΄. 1177. 
ὁ Φοῖβος Ἐλπα. 1024. 1084. ΡῚ. 218. 
Φ.99.σοο. 1.112, Φοῖβον ἄνακτα 
1.128, Φοῖβ᾽ ἄναξ Ν. 90. “Ζ΄πόλ- 
λων Αν. 110. ὦ Φ. ἄπολλον πα. 
λύκιε 1240. Υ. 869. ΤΠ. 104. ῬῚ. 81. 
Φ. χρυσέων ῥύτορα τόξων “". 109. 
ὁ χρυσοκόμας Φ. Αν. 210. 

Φοινίκης πάσης Αν. 04, 
Φοίνικες ἅπαντες Αν. θ0ῦ, 
Φοίνικος 6. 242, τοῦ τυφλοῦ 
421. 

Φορμίέσιος ἈἘ. 90ῦ. οἵἁ Βὲοο. 91. 
Φορμίων Ῥ. 848, 1,. 804. ἀαί. Ἰᾳ. 
02, ᾿ Ν 
ρυγίων ἐρίων Αν. 499, ποδὲ φρ. 

“ἢ 19]. ᾿ 
Φρύνην Ἐϊοο. 110], 
κατὰ Φρῦνιν Ν. 911. 
τὸ φρυνίχειον Υ. 1524. 
Φρύνιχος, Ῥορία ἔν. Αν. 14ῶ. Τ. 
104. σοη. Ν. 269. ἀαί. ἈΝ. 1299. 
παρὰ Φρύνιχῳ 910. οὔ Υ 865ρ. 220. 

Φρυνίχου παλαίσμασιν» Τὶ. 082. 
Φρούνιχος, οοπηοιβ. Ν. 856. . 18, 
Φρύνιχος πτήσσει ὥς τις ἀλέκτωρ 
γ. 1490. οἱ περὶ Φρύνιχον 902, 

Φουνώνδας Τ᾿ 8601. 
Φουύυξ Αν. 102. βοήϑει Υ. 489. 
Φρύγα 1244. 

Φυλασίου Δερκέτου Αοἢ. 1028. 
ἀπὸ Φυλῆς Αοἢ. 1028. Φυλήν ΡῚ. 

1140. 
Φυρόμαχος Ἐϊοο. 22. : 
νὴ τὴν Φωσφόρον 1,. 448, 98, 

Χάβης ὁ Φλυεύς Ν. 284. 
Χαιρέου υἱός. 081. 
Χαιρεφῶν Ν. 104. ὁ Σφήττιος 150. 

891. Υ΄. 1412. ἡ νυκτερίς Αν. 10θά. 
οἵ. 1296. φεη. Ν. 146. 803. ἀαί. Αν. 
1296. αοο. Ν. 144. ν. 1408, τὸν Χ. 
τὸν μιαρόν Ν. 14θδ. 

Χαιρητάδου Ῥοο. 4. 
Χαιριδῆς βομβαύλιοι Αοἢι. 860. 
Χαῖριες Δ68. 10. --- Ρ. 951. Αν. δῦ8, 
Χαλκιδέας Ἐλπα. 298. 



ΙΝΘΕΧ 

τὸ χαλκιδικὸν ποτήριον Εααᾳ. 291. 
ἐν Χάοσεν ΘΒ, 904. αᾳ. 78. τοὺς 
Χάονας ΔΟΉἢ. 619. 

χάος Αν, 6985. τὸ χάος Ν. 424. 
χάους Αν. 691. τοῦ 1218. μὰ τὸ 
χάος Ν. 6271. ἠερόεντι, Αν. 698. 

Χάρητι, παρὰ ΑΘ}. θ04. 
Χαρινάδης Υ. 252. 
Χαρινάδην Ῥ. 1154. 
Χαριξένης, ἐπὶ Ἐμο. 943, 
Χάριππον : 
Χαρίτων Ρ. 41]. χάριτες Αν.1520. 
Χάρισιν Ῥ. 456. ταῖς Χ. 1). 800. 
χάριτας Τ,. 1219. νὴ τὰς Χάρε- 
τας Ν. {13. ἔρουϑμα.. δινεύματα 
Χαρίτων 17.122. ϑρέμμα Χ. Ἐοο. 
919. Χαρίτων καλλικόμων Ῥ. 960. 
Χαρίτων κηπεύματα Αν. 1100. 
ὀλυμπιάδες Χ. 182. Χάρισι ταῖς 

φίλαις ΑΟἢ. 989. 
ὦ Χαριτιεμίδη Εοο, 299, 
Χαρμῖνος Τ. 804. 
χάρυβδιεν ἁρπαγῆς. Εια. 2348, 
ὁ Χάρων Τ,. θ06. Β. 188, Ρ]. 218. 
ὦ Ἐ. 184 (ον. 

ἐκ Χερρονήσου αα. 2602. 

| Χίοισεν 880, 

το πὸ, 90. Χίρεσε Αν.:2519.} 

511 

Ἴων ὃ Χ. Ῥ. 835 
οἶνος Ἐμοο. 1139, ἡ πόλις ἡ Χίων 
ἸΡῚ σὰ 

τῆς Χλόης, παρὰ τὸ 1). 880. 
τοῖς χουσί ΑΟ6ἢ. 1211. τοὺς χόας 
1000. ἐς τοὺς χ.961. 1068, ὑπὸ 1086. 

Χολαργέων ὄνειδος, ΤΥ 5Ἰδίταϊα5 
Αοἢ. 855. 

ὁ Χολλείδης Δικαιόπολις Δ6ῃ.406. 
Χολοζύγης, ὁ ϑεοῖσεν ἐχϑρὸς καὶ 
“μιαρός { οί. 
ὦ Χρέμης Εο. 411. 
Χρεμύλος ῬῚ. 5906. 1111. 
Χρήμων ν΄. 401. 
Χρυσέ Υ.1251. 
χύτρους, ὑπὸ Αοἷ. 1016. 

ἱεροῖσε Ἀ. 218, 
τοῖς 

Ψακάδος, Ἀντίμαχον τὸν ΑΟἢ. 
1150. Υ 

Ψευδαρτάβαν ΑΟΠ. 91. ὦ Ψευ- 
δαρτάβα 99. 

ὠκεανός Αν. 101]. ὠκεανοῦ πα- 
τρὸς ἐν κήποις Ν. 211. ἀπ᾽ 211. 

Ὥραισιν Ῥ. 450. 
ἐξ ὩΩρεοῦ Ρ.1125. Ἱεροκλῆς 1047. 

Τηα]όθιη σομηροϑαϊ ΕἘΠΡ. ὅριπο. 
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